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1

YLEISTÄ
Työnantaja, jonka työntekijät työskentelevät rakennustyömaalla, voi pyytää Verohallintoa lähettämään rakennustyömaalla työskentelevien työntekijöidensä veronumerot
ja aktivoimaan työntekijät rakennusalan julkiseen veronumerorekisteriin. Uudistuksesta on kerrottu enemmän Verohallinnon ohjeessa Veronumero - ohje rakennusalan
työntekijöille ja työnantajille. http://www.vero.fi/fiFI/Syventavat_veroohjeet/Ennakkoperinta/Veronumero__ohje_rakennusalan_tyontek
ijo(20240)
Työnantaja tekee pyynnön sähköisesti lähetettävällä tiedostolla. Verohallinto täydentää konekieliset pyyntötiedostot veronumeroilla ja palauttaa täydennetyn aineiston.
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TIETOJEN VÄLITTÄMINEN VEROHALLINNOLLE SÄHKÖISESTI
Tietojen välittämiseen ilmoittajalta Verohallinnolle käytetään Verohallinnon ylläpitämää Ilmoitin.fi-palvelua. Tietovälinettä ei voi käyttää.
Sähköistä tiedonsiirtoa varten veronumeropyynnön tekijän (työnantaja, atkpalvelukeskus yms.) tulee hankkia maksuton Katso-tunniste. Sitä haetaan osoitteesta
https://yritys.tunnistus.fi.
Tiedonsiirron onnistuminen edellyttää, että taloushallinnon ohjelmistot muodostavat
tietuekuvauksen mukaisen tiedoston. Ohjelmistotalon tai ohjelmiston ylläpitäjän tulee
huolehtia siitä, että tiedosto muodostuu oikein. Ilmoittajan tai hänen edustajansa vastuulla on itse sähköinen tiedonsiirto eli ilmoittaminen Ilmoitin.fi-palvelulla.
Verohallinnon tarkastusmoduli (TaMo) tarkastaa lähetettävän tiedoston oikeellisuuden. Ainoastaan virheettömän tiedoston voi lähettää Verohallintoon.
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KIINTEÄMITTAINEN TIETUE
Tiedosto muodostuu kiinteämittaisista, 80 merkin mittaisista tietueista. Tietueilla olevat tiedot esitetään merkkimuodossa. Tavut 1 - 50 sisältävät työnantajan ilmoittamat
tiedot ja tavuissa 51 - 63 ovat Verohallinnon vastaustiedot. Tavut 9 - 12 ja 64 - 80
ovat työnantajan käytössä olevaa varatilaa.
Tietueen tiedot sijoitetaan sijaintiposition mukaisesti eikä tietokenttien välissä ole tyhjiä merkkejä.
Tietueen alussa on 8 merkin mittainen tietuetunnus, joka ilmoitetaan suuraakkosin.
Tietovirta
Veronumeropyyntö

Tietuetunnus
VERONUME

Kiinteämittaisilla tietueilla kaikki tiedot esitetään merkkimuodossa.
Aakkosellinen tieto tasataan tietokentän vasempaan laitaan.
Tietuekuvauksessa tiedot, joiden tarkentimena on P, ovat pakollisia tietoja.
Veronumeron pyytäjän Y-tunnuksen perusteella tiedot palautetaan samana kokonaisuutena pyytäjälle. Veronumeron pyytäjä voi tarvittaessa hajauttaa pyytämänsä tiedot
työnantajittain/tilityspisteittäin.
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TIETUEKUVAUS

Kiinteämittaisen tietueen pituus on oltava 80 merkkiä
Kiinteämittainen:
Tiedon
sijainti

Tieto

Pakollisuus Pituus

1-8

TIETUETUNNUS (=VERONUME)

P

8

9-12

VARATILA

V

4

13-23

PALKANSAAJAN HENKILÖTUNNUS

P

11

P

13

P

13

Henkilötunnus esitetään muodossa ppkkvv-NNNT, jossa
väliviiva on vuosisatatunnus. Vuosisatatunnus voi olla
väliviivan lisäksi plus-merkki (+) tai iso A-kirjain (A). Palkansaajan tunnuksena ei voida käyttää henkilölle annettua Y-tunnusta.
24-36

VERONUMERON PYYTÄJÄN TUNNUS
Veronumeron pyytäjän tunnus on atk-palvelukeskuksen
tai työnantajan virallinen Y-tunnus tai tilityspistetunnus,
joka muodostuu virallisesta Y-tunnuksesta ja tilityspisteen tunnuksesta (väliviivoilla). Veronumeron pyytäjän
tunnus on pakollinen tieto. Veronumeron pyytäjän tunnukseksi täytetään siis sen yrityksen tunnus, jonka
kanssa Verohallinto asioi. Verohallinto yhdistelee vastaustiedostoon takaisin ne tiedot, joissa mainitussa tunnus-kohdassa on sama tunnus.
• Y-tunnus esitetään muodossa NNNNNNN-Nbbbb,
jossa b on blankko, esimerkiksi: 0123456-2bbbb.
• Tilityspistetunnus esitetään muodossa NNNNNNN-NNNN, esimerkiksi 0123456-2-002

37-49

TYÖNANTAJAN TUNNUS
Työnantajan virallinen Y- tai tilityspistetunnus (väliviivoilla) tai Y-tunnuksen puuttuessa suomalainen henkilötunnus merkitään tavuihin 37-49. Veronumeron pyytäjä voi
myös käyttää tunnusta tietojen hajauttamiseen. Työnantajan tunnus on pakollinen tieto.
• Y-tunnus esitetään muodossa NNNNNNN-Nbbbb,
jossa b on blankko, esimerkiksi 0123456-7bbbb
• Tilityspistetunnus esitetään muodossa NNNNNNN-NNNN, esimerkiksi 0123456-7-002.
• Henkilötunnus esitetään välimerkillä muodossa
ppkkvv-NNNTbb, jossa b on blankko. Välimerkki eli vuosisatatunnus voi olla väliviiva (-), plus-merkki (+) tai iso
A-kirjain (A).
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Kiinteämittainen:
Tiedon
sijainti

Tieto

Pakollisuus Pituus

50

VERONUMERON AKTIVOINTI

P

Rakennusalan työnantajan pyyntö työntekijän veronumeron aktivoimisesta ja lähettämisestä työnantajalle.
Tavuun merkitään arvo 1.

1
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Verohallinnon vastaustiedot:
Kiinteämittainen:
Tiedon
sijainti

Tieto

51

PYYNNÖN ONNISTUMIS-/EPÄONNISTUMIS-TUNNUS

Pakollisuus Pituus

1

Arvot:
0 = henkilölle löytyi veronumero ja veronumero aktivoitiin veronumerorekisteriin
1 = henkilölle ei löytynyt veronumeroa, tavut 52-63 ovat
tyhjää
2 = työnantajaa ei löydy työnantajarekisteristä, veronumeroa ei palauteta

52-63

VERONUMERO

12

Työnantajan pyytämä rakennusalan työntekijän veronumero.
64-80

VARATILA
Työnantajan käytössä oleva varatila. Verohallinto ei
muuta tavujen 64 - 80 sisältöä. Varatilan avulla varaudutaan siihen, että tietuekuvaukseen voi tulla lisäyksiä
ilman, että vanhojen tietojen sijainti muuttuu.

17

7(7)

5

OHJEET
Veronumeropyyntöjen tietuekuvaus julkaistaan Verohallinnon Internet-sivuilla osoitteessa www.vero.fi.
Tietuekuvaus löytyy seuraamalla polkua: www.vero.fi > Syventävät vero-ohjeet >
Sähköinen asiointi > Kehittäjät > Tietuekuvaukset > Tietuekuvaukset - Suorasiirrot ja
muut ilmoitukset.
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YHTEYDENOTTOTIEDOT TEKNISISSÄ ASIOISSA
Sähköiset tiedustelut:
Sähköposti: tiedonsiirto@vero.fi

