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VUOSI-ILMOITUKSET 2019



Vuosi-ilmoittamisen aikatauluista

 Tietuekuvaukset, lomakkeet ja täyttöohjeet 2019 on julkaistu

– Vuosi-ilmoitusten 2019 formaatit ja TaMo-tarkistukset 1/2019

– 3/2019 vuosi-ilmoitusta lainoista ja koroista (VSLAINAE) ja Elinkeinon ja maatalouden 

harjoittajille maksetut vakuutussuoritukset vuosi-ilmoitusta (VSVMAKSE)

– tietojen vastaanotto on alkanut 

 Pääsäännön mukaan vuosi-ilmoitukset 2019 on annettava pe 31.1.2020

mennessä. Tähän ryhmään kuuluu nyt myös Ammattiyhdistysjäsenmaksut ja 

työttömyyskassamaksut (VSATMAKE), joka oli ennen 20.2.

 Ilmoita 3.2.2020 mennessä, jos esim. seuraavat sähköisesti: 

– rajoitetusti verovelvollisille maksetut suoritukset (VSRAERIE)

– Vuosi-ilmoitus ulkomaisista osingoista (VSULKOSE)



Aikatauluista

Anna vuosi-ilmoitukset 2019

 15.2.2020 mennessä: Korkotulon lähdeveron alaiset korot (VSKTVYSL)

 20.2.2020 mennessä: Vuosi-ilmoitus työttömien korvauspäivistä (VSKORVPV)

 24.2.2020 mennessä: Vuosi-ilmoitus osakaslainoista (VSOSLAIE)

 Vuosi-ilmoitusten tulee olla Verohallinnossa viimeisenä jättöpäivänä. Jos 

ilmoituksen antamisen määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, 

ilmoituksen on oltava perillä seuraavana arkipäivänä.



Vuosi-ilmoitusten 2019 tietuekuvausten muutokset 
vuoden aikana (julkaisun jälkeen)

 14.6.2019 muutokset

– VSAPUUSE Arvopaperit Lisätty tarkistus: Vain ilmoittajaroolilla (121) 4 voi ilmoittaa 

osto/myyntikoodilla (084) 2 (myynteinä) tapahtumia, joiden arvopaperilajikoodeja (127) on 45 

= vertaislaina tai 46 = joukkorahoituslaina. 

– VSOSLAIE Osakaslainat Muutettu tunnuksen 010 muotomääritys: YTUNNUS2 oli vanha ja 

nyt sallitaan YTUNNUS. 

 26.11.2019 tulossa muutos

– VSOSERIE, Osingot Osakkeen ISIN-koodia voi käyttää kaikki ilmoittajat (ei vain tilinhoitajat). 

Jätä kohta 080 tyhjäksi, älä välitä huomautuksesta. Tarkistukset #1133 ja #1134 muutetaan 

huomautuksiksi 2019 osalta. Huom. ohjelmiston pitää osata erottaa tarkistus ja huomautus. 



Yleistä

 Sähköisen ilmoittamisen yleiskuvauksen uusi versio 2.4.2019

 https://www.vero.fi/globalassets/tietoa-

verohallinnosta/ohjelmistokehittajille/s%C3%A4hk%C3%B6isen-ilmoittamisen-

yleiskuvaus.pdf löytyy myös ruotsiksi ja englanniksi

 KORJAUSOHJEET 2019 TULOSSA

 Vuosi-ilmoitusten korjaaminen 2018 -ohje

 Tiedostona sähköisesti annettujen verovuoden 2018 vuosi-ilmoitusten korjaaminen päivitetty vero.fi:hin 16.1.2019

 https://www.vero.fi/globalassets/tietoa-verohallinnosta/ohjelmistokehittajille/vuosi-ilmoitusten-2018-korjaaminen.pdf

löytyy myös englanniksi

https://www.vero.fi/globalassets/tietoa-verohallinnosta/ohjelmistokehittajille/s%C3%A4hk%C3%B6isen-ilmoittamisen-yleiskuvaus.pdf
https://www.vero.fi/globalassets/tietoa-verohallinnosta/ohjelmistokehittajille/s%C3%A4hk%C3%B6isen-ilmoittamisen-yleiskuvaus_sv.pdf
https://www.vero.fi/globalassets/tietoa-verohallinnosta/ohjelmistokehittajille/s%C3%A4hk%C3%B6isen-ilmoittamisen-yleiskuvaus_en.pdf
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/ilmoittaminen-ja-maksaminen/vuosiilmoitus/vuosiilmoitusten_korjaamine3/
https://www.vero.fi/globalassets/tietoa-verohallinnosta/ohjelmistokehittajille/vuosi-ilmoitusten-2018-korjaaminen.pdf
https://www.vero.fi/globalassets/tietoa-verohallinnosta/ohjelmistokehittajille/vuosi-ilmoitusten-2018-korjaaminen_en.pdf


Yleistä ilmoittamisesta ja korjaamisesta

 Jokaisen ilmoitetun tietueen tulee erota toisista jollain tunnistetiedolla

 Korvaava ilmoitus samoilla tunnistetiedoilla menee vanhan päälle

 Tunnistetiedot on tietuekuvauksen tietoluettelossa merkitty T-kirjaimella

 ET tunnistesarakkeessa merkitsee että tieto on ehdollinen tunnistetieto 

Huomioitava korvaavissa ilmoituksissa: jos alkuperäisellä ilmoituksella on 

ehdollisen tunnistetiedon kentässä tietoa, sama tieto on annettava myös 

korjausilmoituksella, jotta ilmoitus korvaisi alkuperäisen. 

 Jos tunnistetiedoissa on virhe annetaan poistotiedosto

 Korjaus- ja poistoilmoituksella (082:D) tunnistetiedot tulee olla samat kuin alkuperäisessä 

ilmoituksessa ja niiden lisäksi saa antaa vain tiedot 048, 198 ja 999. Ohjelmiston tuottama 

aikaleima (198) on aina se hetki, jolloin ilmoitusaineisto on muodostunut lähetettäväksi. Esim. 

rahamääräkentät on tyhjennettävä.



Korjaamisen aikataulut vuosi-ilmoituksille 2019

 Verotuksen aikataulut muuttuivat vuonna 2019. Henkilöasiakkaiden verotus 

päättyi eri asiakasryhmille joustavasti kuukausittain touko-lokakuun välisenä 

aikana. Tästä johtuen vuosi-ilmoitustietojen korjausaikatauluja on aikaistettu.

 Vuoden 2019 vuosi-ilmoitusten korjaukset tulisi tehdä viimeistään 

16.3.2020, jotta tiedot saadaan esitäytetyille veroilmoituksille.

 Viimeistään 30.4.2020 tehdyt korjaukset ehtivät henkilöasiakkaiden 

verotuspäätöksille. Myös tämän jälkeen annetut tiedot otetaan huomioon 

verotuksessa ja tarvittaessa henkilön verotusta korjataan tai verotuspäätöstä 

oikaistaan.



Vanhempien vuosien korjaamiset

 Seuraavien vuosi-ilmoitusten korjauksia voi antaa sähköisesti, jos maksuvuosi on 2016 tai 

uudempi

– Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus

– Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista

– Vuosi-ilmoitus eläkkeistä ja etuuksista

– Vuosi-ilmoitus osingoista

– Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä

– Vuosi-ilmoitus TVL:n mukaisista koroista ja jälkimarkkinahyvityksistä

– Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveron alaisista koroista

– Puun ostajan vuosi-ilmoitus

 Muiden vuosi-ilmoitusten korjauksia voi antaa sähköisesti, jos vuosi-ilmoitus koskee vuotta 

2018. 

 Muutoin korjaus pitää tehdä paperilla/ kysy sähköpostilla tilannetta



Muuta asiaa

 Cramo Oyj:n osittaisjakautuminen

– Tulossa Verohallinnon ohje hankintamenon jakautumisesta

– jakosuhde Cramon osuus 59,55 % ja Adapteon 40,45 % (lisätty 9.12.2019)

 Uutinen ja tarkennus vuosi-ilmoittamiseen osinko in natura -tapaukset 2019

– https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2019/muuna-kuin-rahana-

maksetun-osingon-verotus/

– Yhtiön osingonsaajan puolesta maksama varainsiirtovero on osingonsaajalle veronalaista 

tuloa

 Jos päätös varainsiirtoveron maksamisesta on tehty erillinen päätös, varainsiirtoveron määrä on 

yleisesti verovelvolliselle muuta pääomatuloa. Rajoitetusti verovelvolliselle ei synny veronalaista 

tuloa.

 Jos päätös varainsiirtoveron maksamisesta tehdään osana osingonjakopäätöstä, yleisesti ja 

rajoitetusti verovelvollisen osingonsaajan puolesta maksettu varainsiirtovero on osingonsaajalle 

osinkotuloa.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2019/muuna-kuin-rahana-maksetun-osingon-verotus/


Fiskars Oyj, osingonsaajan puolesta maksettu 
varainsiirtovero

 Erillinen päätös varainsiirtoveron maksamisesta

– Yleisesti verovelvollisen puolesta maksettu varainsiirtovero on muuta pääomatuloa 

 Raportoidaan VSTVERIEllä suorituslajilla 2D (muu korko tai pääomatulo)

– Rajoitetusti verovelvollisen puolesta maksettu varainsiirtovero ei ole saajalle veronalaista 

tuloa. Tässä tapauksessa ei ole tarpeen ilmoittaa varainsiirtoveroa VSRAERIEllä. 

 Raportoidaan VSRAERIEllä suorituslajilla D1 (muu suoritus)

 Kun osinkona saatuja Wärtsilä Oyj:n osakkeita myydään 

– Yleisesti verovelvollisen saaman osakkeen hankintahinnaksi ilmoitetaan osingon arvo ja 

hankintakuluksi saajan puolesta maksettu varainsiirtovero (VSAPUUSE)

– Rajoitetusti verovelvollisen saaman osakkeen hankintahinnaksi ilmoitetaan osingon arvo, 

saajan puolesta maksettua varainsiirtoveroa ei ilmoiteta (VSAPUUSE)



UUSI DIA 9.12.2019: Sampo Oyj, osingonsaajan 
puolesta maksettu varainsiirtovero

 Päätös varainsiirtoveron maksamisesta tehtiin osana osingonjakopäätöstä

– Yleisesti verovelvollisen puolesta maksettu varainsiirtovero on osinkotuloa

 Raportoidaan VSOSERIEllä osingon määrässä mukana

– Rajoitetusti verovelvollisen puolesta maksettu varainsiirtovero on myös osinkotuloa

 Raportoidaan VSRAERIEllä osingon määrässä mukana

 voi myös raportoida erillisenä ilmoituksena, kunhan eroaa jollain tunnistetiedolla 

varsinaisesta ilmoituksesta (esim. osingon nostettavissaolopäivä on oltava eri 

kuin varsinaisen osingon erittelyssä)

 Kun osinkona saatuja Nordea Bank Abp:n osakkeita myydään 

 Sekä yleisesti että rajoitetusti verovelvollisen saaman osakkeen hankintahinnaksi ilmoitetaan osingon 

arvo ja hankintakuluksi saajan puolesta maksettu varainsiirtovero (VSAPUUSE)



Vuosi-ilmoitukset 2020
Muutokset, poistot, uudet



Aikataulut 2020

 Tietuekuvaukset 2020 on julkaistaan tammikuun lopussa 2020

– osingot 2020 pyritään julkaisemaan heti tammikuun 2020 alussa

– tietojen vastaanotto alkaa 1.3.2020

– lomakkeet ja täyttöohjeet julkaistaan vero.fissä maaliskuun alussa 2020

 Pääsäännön mukaan vuosi-ilmoitukset 2020 on annettava 31.1.2021

mennessä. (sunnuntai siirtää ilmoittamispäivän maanantaiksi 1.2.2021). 



Muutokset 2020: Suomessa yleisesti verovelvolliselle 
tuntemattomalle saajalle maksettava osinko

VSOSERIE

 Ennakkoperintälaki 4 a §

– Hallintarekisteröidylle osakkeelle 1.1.2020 tai sen jälkeen maksettavasta osingosta 

toimitetaan 50 prosentin ennakonpidätys, mikäli osingon maksaja ei saa osingon saajan 

yksilöintitietoja ja maksaja tietää, että osingon saaja on Suomessa yleisesti verovelvollinen. 

 Tulossa Verohallinnon ohje Ennakonpidätys Suomessa yleisesti verovelvollisen 

hallintarekisteröidylle osakkeelle maksetusta osingosta  

 Osinkojen vuosi-ilmoituksen täyttöohje julkaistaan vero.fissä 2.1.2020

 Tämä asia koskee vain arvo-osuusjärjestelmässä olevia julkisesti noteerattuja 

osakkeita

 Toimitetut ennakonpidätykset on ilmoitettava myös oma-aloitteisten verojen 

veroilmoituksella



Muutokset 2020: Suomessa yleisesti verovelvolliselle 
tuntemattomalle saajalle maksettava osinko
VSOSERIE

 Uusi suorituslaji 07 Suomeen yleisesti verovelvollisen hallintarekisteröidylle osakkeelle maksettu osinko 

(saaja ei tiedossa) 

– Suorituslajiksi ilmoitetaan 01 (osinko), jos osingon saaja on vuosi-ilmoituksen antohetkellä tiedossa

 Jos saajan nimi on tiedossa, erittelytiedot raportoidaan saajankohtaisesti ja saajan tunnukseksi ilmoitetaan 

010101-UUUU

 Jos saajan syntymäaika on tiedossa, erittelytiedot raportoidaan saajakohtaisesti ja syntymäaika ilmoitetaan 

saajan tunnus -kentässä muodossa ppkkvv-UUUU

 Jos saaja on tuntematon

– Osingonsaajan nimi -kohdassa ilmoitetaan osingon saajaa lähinnä oleva säilyttäjä (jos säilyttäjä ei ole tiedossa, 

saajaksi ilmoitetaan "tuntematon") ja saajan tunnukseksi 0000000-0

– Osingot voi ilmoittaa joko yhteissummana tai jokaiselle tuntemattomalle jaettu osinko omana erittelynään. Jos tiedot 

raportoidaan saajakohtaisesti omina erittelyinä, jokaiselle erittelylle on ilmoitettava oma tapahtuma- tai muu tunniste 

(uusi tunnus VSOSERIEllä)

 VSOSERIElle lisäksi seuraava muutos: Tunnus 080 Tilinhoitajan Y-tunnus muutetaan muotoon Tilinhoitajan 

tai ilmoittajan Y-tunnus (TIHOYHTEISO  YTUNNUS2)



Muutokset 2020: Osakesäästötilille maksetut osingot

 Osinkojen yhteenvetotiedot VSOSVYHT

 Tulee uusi kohta: Yleisesti verovelvollisten osakesäästötileillä oleville 

osakkeille jaettujen osinkojen yhteismäärä.

– vrt. nykyinen Yleisesti verovelvollisten pitkäaikaissäästämistileillä oleville osakkeille jaettujen 

osinkojen yhteismäärä



Muutokset 2020: Rajoitetusti verovelvolliset

 VSRAERIE

 Uusia suorituslajeja:

– E7 Osakesäästötilille maksettu osinko

– E8 Lopulliselle saajalle maksettu osinko, josta lähdevero on peritty tai jätetty perimättä 

lähdeverokortin perusteella

– C8 Osakesäästötilille maksettu korko

– J2 Säästöhenkivakuutuksen tappio 

– J3 Kapitalisaatiosopimuksen tappio 

– J4 Määräaikaisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tappio 

– J5 Eräiden vakuutusten tappio, johon sovelletaan erityistä verotusmenettelyä

 Uusi tieto: Tappion määrä



Muutokset 2020: VSELERIE 

 Eräiden sijoitusten verotus muuttuu ja tietojen ilmoittamiseksi eläkkeiden ja 

etuuksien vuosi-ilmoitukselle tulee uusia suorituslajeja 

Tiedon

sijainti

Tiedon 

tunnus

Tieto Selite

12-13 084 Suorituslaji Lisätty uusia suorituslajeja:

J2, J3, J4, Q4, Q5, J5

128-138 218 Tappion 

määrä

Lisätty uutena tietona



Muutokset 2020: VSELERIE (uudet lajit punaisella)

– Säästöhenkivakuutukset

 tuotto ilmoitetaan suorituslajilla Q2 ja tappio suorituslajilla J2

 Jos vakuutusmaksuja on vähennetty verotuksessa, ilmoitetaan vakuutussuoritus koko määrältään eikä ns. tuottoa

– Kapitalisaatiosopimukset

 tuotto ilmoitetaan suorituslajilla Q3 ja tappio suorituslajilla J3

– Määräaikainen vapaaehtoinen eläkevakuutus

 tuotto ilmoitetaan suorituslajilla Q2 ja tappio suorituslajilla J4

 Jos vakuutusmaksuja on vähennetty verotuksessa, ilmoitetaan vakuutussuoritus suorituslajilla F

– Elinikäinen vapaaehtoinen eläkevakuutus

 tuotto ilmoitetaan suorituslajilla Q2 

 Jos vakuutusmaksuja on vähennetty verotuksessa, ilmoitetaan vakuutussuoritus suorituslajilla F

– Erityinen säännös

 Q5 Eräiden vakuutusten laskennallinen tuotto, johon sovelletaan erityistä verotusmenettelyä 

 Q4 Eräiden vakuutusten nostettu tuotto, johon sovelletaan erityistä verotusmenettelyä 



Muutokset 2020: VSOMHOIE

 VSOMHOIE Omaisuudenhoitomaksut 2020

 Ohjeen tarkennus: Jos osakesäästötilin kulut on peritty muulta kuin 

osakesäästötiliin liitetyltä rahatililtä, verotusta varten tarpeelliset tiedot 

omaisuuden hoidosta tai säilyttämisestä perityistä maksuista ilmoitetaan 

omaisuudenhoitomaksujen vuosi-ilmoituksella VSOMHOIE. 

Tiedon

sijainti

Tiedon 

tunnus

Tieto Selite

28-47 221 Yksilöintitieto Tiedon nimi muutettu entisestä 

"Tunnistetieto"-nimestä 

"Yksilöintitiedoksi".



Muutokset 2020: VSAPUUSE

 VSAPUUSE Arvopaperit

 Tarkennusta ohjeeseen: Vain vastikkeelliset luovutukset tulee ilmoittaa tämän 

tietuekuvauksen mukaisesti. Arvopapereiden myynnin vuosi-ilmoitusta ei anneta 

henkilön kuollessa (muuttuessa kuolinpesäksi), lahjoituksesta, osituksesta eikä 

kuolinpesän jaosta.

Laki osakesäästötilistä

 Suomessa yleisesti verovelvollisen osakesäästötiliin (Laki osakesäästötilistä) kuuluvilla varoilla tehtyjä 

arvopapereiden ostoja ja myyntejä ei ilmoiteta tällä vuosi-ilmoituksella.

 Suomessa rajoitetusti verovelvollisen tekemistä arvopapereiden ostoista ja myynneistä tulee antaa tämän 

tietuekuvauksen mukainen vuosi-ilmoitus kaikilla ilmoittajarooleilla, vaikka em. tapahtumat kuuluisivat 

osakesäästötilin varallisuuteen.



Poistettu 2020

 Pitkäaikaissäästämisvarallisuuteen kuuluvien arvopapereiden ja johdannaisten 

osto- ja myyntierittelyt (VSAPPSPS) poistetaan vuoden 2020 tiedoista alkaen



Uusi tietovirta 2020: vuosi-ilmoitus välitetyistä 
palveluista VSVALPAL (nimi muutettu 9.12.2019) 
Välitetyt kuljetus- ja vuokratulot VSKULVUO
 Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta 20 §

Välitetyt kuljetuspalvelu- ja vuokratulot 

 Liikenteen palveluista annetussa laissa (320/2017) tarkoitetun välityspalvelun 

tarjoajan tai sen Suomessa olevan edustajan on ilmoitettava tiedossaan olevat 

korvaukset, jotka kuljetuspalvelun tarjoajat ovat saaneet sen välittämistä 

kuljetuksista. 

 Välityspalvelun tarjoajan tai sen Suomessa olevan edustajan on ilmoitettava 

tiedossaan olevat suoritukset, jotka vuokranantaja on saanut sen välittämästä 

huoneiston, kiinteistön tai niiden osan vuokrauksesta. 

 Ilmoittamisen uusia kanavia: API-rajapinta ja muita tapoja vielä selvitetään. 

Mahdollisesti OmaVeroon sähköinen lomake ja manuaalinen tiedoston 

lataamisen mahdollisuus.



Vuosi-ilmoitus välitetyistä palveluista VSVALPAL
Kuljetus- ja vuokratulot VSKULVUO tietosisältö 1/3

 Maksuvuosi, ilmoituskauden pituus ja ilmoituskausi 

 Kuljetus- tai vuokratulon välittäjän eli ilmoitusvelvollisen Y-tunnus tai 

henkilötunnus

TAI Kuljetus- tai vuokratulon välittäjän ulkomainen tunnus

 Kuljetus- tai vuokratulon välittäjän ulkomaisen tunnuksen tyyppi

– 1 = TIN, 2 = muu verotunniste, TIN-tunnuksen maatunnus

 Kuljetus- tai vuokratulon välittäjän nimi, osoite ja kotivaltio

 Välittäjän ilmoittajarooli

– 1= maksusuorituksen välittäjä, 2= välityspalvelun tarjoaja

 Välitystoiminnan laji

– 1 = Kuljetustoiminta, 2 = Vuokraustoiminta

Muutokset 

mahdollisia 



Vuosi-ilmoitus välitetyistä palveluista VSVALPAL
Kuljetus- ja vuokratulot VSKULVUO tietosisältö 2/3

 Suorituksen saajan suomalainen y-tunnus tai henkilötunnus

TAI Suorituksen saajan ulkomainen tunnus 

 Suorituksen saajan tunniste ilmoittajan omasta järjestelmästä

 Suorituksen saajan nimi, etunimi, 

 Suorituksen saajan syntymäaika

 Suorituksen saajan katuosoite

 Suorituksen saajan postinumero

 Suorituksen saajan kaupunki/alue asuinvaltiossa

 Suorituksen saajan asuinvaltion maatunnus

 Suorituksen saajan IBAN tilinumero 

TAI Suorituksen saajan muu tilinumero



Vuosi-ilmoitus välitetyistä palveluista VSVALPAL
Kuljetus- ja vuokratulot VSKULVUO tietosisältö 3/3

 Toiminnan alkupäivämäärä ja toiminnan loppupäivämäärä

 Vuokrattavan kotimaisen asunto-osakeyhtiön yksilöivä tunnus, asunto-

osakeyhtiön Y-tunnus

 Vuokrattavan kotimaisen kiinteistön kiinteistötunnus

 Vuokrattavan kohteen yksilöivä tunnus ilmoittajan omasta järjestelmästä

 Vuokrattavan kohteen katuosoite, postinumero, kaupunki, maatunnus

 Suorituksen rahamäärä bruttona euroissa

 Välittäjän perimän palkkion euromäärä

 Tilitetty nettoeuromäärä

 Yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköposti

 Aikaleima, ohjelmisto, ohjelmiston yksilöintitieto



Uusi tietovirta 2020: Osakesäästötili
Mikä osakesäästötili on?

 Henkilö voi laittaa rahaa rahatilille, joka kuuluu osakesäästötiliin. 

Osakesäästötilille voi ostaa osakkeita ja niitä voi myydä. Osakkeiden myyntiä ei 

veroteta tässä vaiheessa. Osakkeista voi saada osinkoja, ja tilille korkoa, joita ei 

veroteta tässä vaiheessa.

 Henkilö voi nostaa rahaa rahatililtä, ja silloin lasketaan noston

– veronalainen tuotto (muu pääomatulo), josta ennakonpidätys 

– verovapaa pääoman nosto

 Tuotto lasketaan nostohetkellä. Nostossa tuoton osuus on sama osuus mikä 

osuus on tuotto kaikkien säästövarojen (rahat + osakkeet) arvosta.

 esim. sijoitus 10 000 e, osingot 5 000 e. Käypä arvo 15 000 e. Nostetaan 1 500 

e, josta siis 1000 e verovapaa pääoman nosto ja 500 e veronalainen tuotto.



• Voi siirtää toiselle 
palveluntarjoajalle.

• Muut rahatilit ja 
arvo-osuustilit 
erillään tästä.

• Osinkoa, korkoa ja 
luovutusvoittoa ei 
veroteta tilille 
saadessa.

• Nostosta 
veronalaista 
tuottoa on 
suhteellinen osa.

Tuotto on muuta 
pääomatuloa.  

Ennakonpidätys.

Sisältää 
osaketilin ja 

rahatilin.

Tappio vasta tiliä 
lopetettaessa.

Tilille vain rahaa 
ja max. 50 000e.

OSAKESÄÄSTÖTILI



Vuosi-ilmoitus osakesäästötilistä (VSOSAKET) 

Ensimmäinen 

vuosi-ilmoitus 

osakesäästötilistä 

vuodelta 2020 

annetaan 

31.1.2021

Osakesäästötilistä tiedonantovelvollisen yhteisön Y-tunnus ja nimi

Osakesäästötilin tilinumero

Osakesäästötilin alkupäivä

Osakesäästötilin loppupäivä

Osakesäästötilin lopettamisen syy

1= tilin lopettaminen 

2= tilin siirtäminen tai tilinomistajan kuolema

Osakesäästötilin omistajan henkilötunnus 

Osakesäästötilin omistajan nimi

Osakesäästötilille tehdyt rahasuoritukset ilmoitusvuonna

Osakesäästötililtä nostetut säästövarat ilmoitusvuonna 

Nostettuihin säästövaroihin sisältyvä tuoton osuus 

Ennakonpidätys tuotosta

Lähdevero tuotosta (rajoitetusti verovelvolliselta)

Osakesäästötilin tappio tilin lopetuspäivänä 

Osakesäästötilin säästövarojen käypä arvo 31.12.

Rahasuoritusten nettomäärä 31.12.

Osakesäästötilin omistajan ulkomailta takaisin saaman lähdeveron määrä



Ei muutoksia 2020 (punaisella tekstimuutokset)

 VSLAINAE (lainat ja korot)

 VSOKVYHT, VSOKERIE (osuuskunnan ylijäämät)

 VSELVAKE (vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja PS-sopimuksen maksut)

 VSTVERIE, VSTVVYHT (TVL korot jne.)

– maksajan tunnukseksi voi ilmoittaa keinotunnuksen ja ulkomailla peritty vero voi olla nolla (korjaus tehty 2019 kesken vuoden)

 VSOPLOIK, VSOPLLYH (Kela, opintolainavähennys ja -lyhennys)

 VSLAHVAH (lahjoitusvähennys)

 VSPAOPAL (pääomanpalautus) 

– Pitkäaikaissäästämistileillä ja osakesäästötileillä oleville osakkeille maksettuja pääomanpalautuksia ei ilmoiteta

 VSOSLAIE (osakaslainat)

 VSJTUETE (julkiset tuet)

 VSKTVYSL (korkotulon lähdeveron alaiset korot)

– Korkotulon lähdeveroa ei ole suoritettava korosta, joka on saatu tuloverolain 53 b §:ssä tarkoitettuun osakesäästötiliin liitetyn talletustilin varojen perusteella. 

 VSATMAKE (ay-jäsenmaksut)

 VSVMAKSE (maksetut vakuutussuoritukset)

 VSAPURAE (apurahat)

 VSTAKELE (takautuvat eläkkeet)

 VSKORVPV (työttömien korvauspäivät)

 VSTYOTUE (työtulo)

 VSULKOSE (ulkomaiset osingot)



TULOSSA 2021

 VSELERIE ja VSTAKELE

 Eläkkeet ja etuudet ilmoitetaan tulorekisteriin (VSELERIE), samoin takautuvat 

eläkkeet (VSTAKELE) vuodesta 2021 alkaen

 Uusi vuosi-ilmoitus "Vuosi-ilmoitus muista ansio- tai pääomatuloa olevista 

suorituksista" Vuodesta 2021 alkaen

– Tulee uusi nimi tietueelle

– Tarkoitettu niille suorituslajeille, joita ei ilmoiteta jatkossa tulorekisteriin

– Mm. pitkäaikaissäästämissopimuksiin perustuvat suoritukset ja lakkoavustus

 VSKORVPV-tietovirta poistuu vuodesta 2021 alkaen eli työttömien 

korvauspäivät ilmoitetaan jatkossa tulorekisteriin



Kiitos

Kysymykset: Ohjelmistotalot@vero.fi

tanja.jamsa@vero.fi

https://twitter.com/Verouutiset
https://www.facebook.com/verohallinto
https://www.youtube.com/channel/UCVGeKHwTsAKYnksI5RArrWg
https://www.instagram.com/verohallinto/
https://www.linkedin.com/company/finnish-tax-administration
http://veroblogit.com/



