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Agenda

▪ Ilmoitin.fi yleistä ja tuleva versiopäivitys

– 14.9. Tamo tarkistusmoduulin syyskuun suunniteltu tuotantotestiin siirto

– 28.9. Tamo tarkistusmoduulin syyskuun tuotantoon siirto

▪ Verotuksen maakohtainen raportointi

▪ VeroAPI uusi testirajapinta ja varmenteen uusiminen (renew certificate)

▪ Tilannepäivitys alv-raportoinnin tulevaisuudesta

▪ Positiivinen luottotietorekisteri

▪ Muuta ajankohtaista 

▪ Esityksen aikana kysytyt kysymykset 



Ilmoitin.fi yleistä ja tuleva versiopäivitys

Yleisiä asioita ilmoitin.fi-palvelusta: 

▪ Katson käyttö (ja samalla myös ApiTamo-rajapinnan) käyttö on päättynyt ke 1.9. aamulla. Yhteydenottoja 

tähän liittyen ei ainakaan toistaiseksi ole tullut eli ilmeisesti tähän on osattu hyvin varautua.

▪ Sähköisen asioinnin yleiskuvauksen sekä vero.fi ohjelmistokehittäjät-sivustojen testaus-osion päivittäminen 

tekeillä. 

– Testauksen osalta on aikaisemmin puhuttu “tuotantoluvasta”, mutta muutetaan vastaamaan todellisuutta eli asiakas 

testaa aineistoa ja kun testaus on valmis voi siirtyä lähettämään tuotannossa → ilmoitus aloittamisesta 

ohjelmistotalot-laatikkoon.

Syyskuun versio (28.9.2021)

▪ TRACE-ilmoituksen tarkistukseen muutoksia

– Menee ensin testiin ja tuotantoon myöhemmin 2021, sillä ilmoituksia voi jättää vasta 2022 alussa.

▪ Suorasiirtojen ja henkilöverotuksen tietuekuvausten ja niiden mukaiset tarkistukset

▪ Uusia FATCA-tietovirran tarkistuksia

– Kesäkuun versioon tehtiin osa ja loput uudet tarkistukset tulevat syyskuun versiossa

▪ Ongelma, jossa tuloveroilmoitusten sanomasisältö palautuu arkistossa tyhjänä sen jälkeen, kun se on 

kertaalleen aikaisemmin on korjattu.



Verotuksen maakohtainen raportointi

▪ Verohallinto on päivittänyt verotuksen maakohtaista raporttia käsittelevää 

syventävää ohjetta

▪ Huomioithan:

– verotuksen maakohtaista raporttia käsittelevän syventävän ohjeen päivitetyt 

luvut 5.3.2 ja 5.3.3 osinkojen ja niihin liittyvien tuloverojen käsittelyn osalta

– uuden XML-skeeman 2.0-version muutokset antaessasi maakohtaisen 

raportin XML-tiedostona Ilmoitin.fi-palvelussa.

▪ Verotuksen maakohtainen raportointi - vero.fi

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/49771/
https://vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yritystoiminta/siirtohinnoittelu/verotuksen-maakohtainen-raportointi/


Vero API - uusi testirajapinta ja varmenteen uusiminen 
(renew certificate)

Arvonlisävero

▪ Tarkista arvonlisäveron verokaudet ja eräpäivät, tee arvonlisäveroilmoitus ja hae 

aiemmin lähetettyjä ilmoituksia. 

▪ API on käytettävissä seuraavissa ympäristöissä:

– hiekkalaatikko

– testiympäristö

▪ Arvioitu tuotantoaikataulu marraskuun 2021 lopussa.

Varmenteen uusiminen

▪ Kehittäjämme saivat nyt tehtyä ensimmäisen ohjeversion varmenteen 

uusimisesta

– Tällä hetkellä ohje on saatavilla vain suomeksi ja toivoisimmekin teiltä palautetta siitä, miten 

ohje toimii. Jäämme odottamaan palautetta.

https://api-developer.vero.fi/api-details#api=SelfAssessedTaxes&operation=postFileVATReturn
https://avoinomavero.vero.fi/APIPortal/?Link=API-SAT
https://www.vero.fi/globalassets/tietoa-verohallinnosta/ohjelmistokehittajille/swaggerui/verohallinto_varmenteen-uusiminen.pdf


Tilannepäivitys alv-raportoinnin tulevaisuudesta

▪ Alv-ilmoituksen uudistaminen

– Koronatilanteen vuoksi uuden alv-

ilmoituksen käyttöönottoa on päätetty 

lykätä alkuperäisestä tavoitteesta (2022)

– Uutta tavoiteaikataulua ei vielä ole, vaan 

Verohallinto seuraa koronatilanteen 

kehittymistä

– V. 2022 käyttöönotto ei ole mahdollinen ja 

myös 2023 on epätodennäköinen

▪ Transaktiokohtainen raportointi

– Transaktiokohtaista raportointia koskeva selvitys 
on valmistunut ja selvitykseen perustuva ehdotus 
transaktioraportointimalliksi on hyväksytty 
Verohallinnossa

▪ yksityiskohdat, mm. korjaamismenettelyt edellyttävät 
vielä jatkotarkennuksia

– Selvitys ehdotuksineen on toimitettu 
valtiovarainministeriölle 09/2020

– Transaktiokohtaiseen raportointiin siirtyminen 
edellyttää lakimuutoksia, joten raportoinnin 
edistäminen on VM:n harkinnassa.

– Mm. EU-kehitys transaktioraportoinnin osalta sekä 
Yritysten digitalous (RTE) -hanke vaikuttavat 
mahdolliseen transaktioraportointiin, joten näiden 
etenemistä seurataan tällä hetkellä 
Verohallinnossa

Lisätietoa: https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/verotuksen_muutoksia/alv-raportoinnin-tulevaisuus/

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/verotuksen_muutoksia/alv-raportoinnin-tulevaisuus/


Positiivinen luottotietorekisteri 
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▪ Positiivinen luottotietorekisteri on uusi, valmisteilla oleva rekisteri, johon kootaan 

tiedot yksityishenkilöiden luotoista ja tuloista. 

▪ Rekisterin tavoitteena on

– torjua kotitalouksien ylivelkaantumista

– parantaa luotonantajien kykyä arvioida luotonhakijoiden luottokelpoisuutta

– auttaa yksityishenkilöitä hallitsemaan omaa talouttaan

– tarjota luotettavaa tietoa luottomarkkinoista

– helpottaa luottomarkkinoiden seurantaa ja valvontaa.

▪ Lainsäädäntötyö vielä kesken

– Rekisteriä koskeva lainsäädäntötyö on valmisteilla. Rekisteriä koskevan lain on tarkoitus tulla 

voimaan 1.8.2022.

– Rekisteriä koskeva hallituksen esitys on ollut lausuntokierroksella keväällä 2021. Rekisteri on 

tarkoitus ottaa käyttöön keväällä 2024.

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162972
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▪ Rekisterille on avattu nettisivut osoitteessa www.positiivinenluottotietorekisteri.fi

– Hankevaiheessa sivusto toimii rekisterin perustamishankkeen viestintäkanavana sekä 

sidosryhmien että suuren yleisön suuntaan, ja tarjoaa mm. uutisia hankkeen etenemisestä, 

yleistietoa rekisteristä sekä teknisiä ohjeita ilmoittajille ja ohjelmistokehittäjille. Kun rekisteri on 

otettu käyttöön, sivusto toimii sen pääasiallisena viestintäkanavana asiakkaiden, 

sidosryhmien ja median suuntaan.

– Valmistelutyön aikana sivusto palvelee erityisesti rekisterin sidosryhmiä eli luotonantajia ja 

ohjelmistokehittäjiä. Kerromme sivuillamme, mitä hankkeessa kulloinkin tapahtuu ja 

minkälaisia asioita sidosryhmiltä missäkin vaiheessa odotetaan. Toki sivusto tarjoaa myös 

kansalaisille, medialle ja muille rekisteristä kiinnostuneille perustietoa rekisterin taustoista ja 

perustamishankkeen etenemisestä.

▪ Kysymyksiä voi laittaa sähköpostilla osoitteeseen luottotietorekisteri@vero.fi.

http://www.vero.fi/positiivinenluottotietorekisteri


Muuta ajankohtaista
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▪ Verohallinnon ja ohjelmistotalojen välinen yhteistyöpäivä järjestetään 

perjantaina 26.11.2021. 

– Ilmoittautuminen ja päivän aikataulu julkaistaan myöhemmin. Tilaisuudet 2021 - vero.fi

– Päivä kannattaa jo nyt merkitä kalenteriin.

▪ Alv-erityisjärjestelmä uudistui ‒ osallistu verkkoseminaariin!

– Arvonlisäveron erityisjärjestelmä laajentui heinäkuun alussa kaikkiin kuluttajille toisiin EU-

jäsenvaltioihin myytäviin palveluihin sekä tavaroiden verkkokauppaan. Erityisjärjestelmiä on 

jatkossa kolme: unionin järjestelmä, muu kuin unionin järjestelmä sekä tuontijärjestelmä.

– Suomessa erityisjärjestelmiin rekisteröidytään ja verot ilmoitetaan ja maksetaan OmaVerossa.

– Kerromme muutoksesta verkkoseminaarissa 20.9. yhdessä Tullin kanssa.

– Verkkokaupan alv-uudistus – mikä muuttui 1.7.2021?, verkkoseminaari - vero.fi

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/tilaisuudet/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/tapahtumat/verkkokaupan-alv-uudistus--mik%C3%A4-muuttui-1.7.2021-verkkoseminaari/#mce_temp_url#
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Tuleva käyttökatko Verohallinnon palveluissa

▪ Torstai 18.11.2021 - maanantai 22.11.2021

▪ Verohallinnon taustajärjestelmän käyttökatkosta johtuen Verohallinnon palvelut 

ovat alhaalla yllä mainittuina päivinä

▪ Täsmennämme aikataulua ja kellonaikoja myöhemmin



Esityksen aikana kysytyt kysymykset 1/2

▪ Onko tulorekisterissä myös huoltokatko 18.11.-22.11 välisenä aikana?

Tulorekisterin tulevat käyttökatkot, joiden aikana tulorekisteri on kokonaan poissa 

käytöstä:

– 7.9.2021 klo 18–24

– 6.10.2021 klo 18–24

– 8.11.2021 klo 18–24

– 8.12.2021 klo 18–24

– 31.12.2021 klo 18–24

▪ Muut tulorekisteriin vaikuttavat palvelukatkot:

– ei tiedossa olevia palvelukatkoja
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▪ Sähköinen tuloveroilmoitus, onko aikataulua, milloin Ryhmä II 2021 

tietuekuvaukset julkaistaan?

– tietuekuvaukset julkaistaan syyskuun versiopäivityksen yhteydessä eli 28.9.

▪ DAC6: XML - & tietuekuvausskeema - milloin tarkemmin uusi tietuekuvaus ja 

skeema julkaistaan?

– paras arvio on että nämä julkaistaan tämän kuukauden aikana



Kiitos osallistumisesta!

Johanna Erkkilä

ohjelmistotalot(at)vero.fi


