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Agenda

▪ Ilmoitin.fi; ennakkotietoa kesäkuun tulevasta versiopäivityksestä

▪ Listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöanti (VSLISTHA)

▪ Virheilmoitusten merkitys tietuekuvauksilla

▪ Katso-palvelun käyttäjille lisäaikaa siirtyä Suomi.fi-valtuuksiin ja -tunnistukseen

▪ Vero API ajankohtaista

– tarkennuksia transfer tax rajapinnan kenttiin BuyerShareSellerHouseLoan ja 

PortionOfSellingPrice

▪ Muuta ajankohtaista 



Ilmoitin.fi; ennakkotietoa kesäkuun tulevasta 
versiopäivityksestä

▪ 25.5.2021 - TaMo tarkistusmoduulin kesäkuun suunniteltu tuotantotestiin siirto

▪ 8.6.2021 - TaMo tarkistusmoduulin kesäkuun tuotantoon siirto

Ilmoittimen 6/2021 version muutoksia:

▪ Muutos VSROSERI, VSRKOERI ja VSRMUERI tietovirtoihin

– Näihin liittyen tulee päivitetyt tietuekuvaukset

▪ TRACE-vuosi-ilmoituksiin uusia tarkistuksia

– Ilmoitin tarkistaa, että Trace:n toisteisia elementtejä ei pysty antamaan kaikissa rakenteissa kuin 
vain yhden kerran. Toisteiset elementit aiheuttavat ongelmia taustajärjestelmässä. Tarkistuksia, 
että korjattaessa ilmoituksia DocTypeIndic-arvoja käytetään oikealla tavalla.

▪ Ilmoittimen arkistohaun muutos (asiakkaalla runsaasti valtuuksia)

– Mahdollistaa arkistohaun myös tapauksissa, joissa on poikkeuksellisen suuri määrä valtuutuksia

▪ FATCA & CRS/DAC2 & CbC/DAC4 tulossa uusia tarkistuksia



Listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöanti 
(VSLISTHA)

▪ Listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöanti (VSLISTHA) tietuekuvaukseen 

tuli muutoksia → uusi tietuekuvaus julkaistu 19.4. 

– Poistettu aikaisemman version tiedot 150, 151, 352, 020, 353, 354, 355 ja lisätty ohje, kuinka 

ulkomainen yhtiö voi antaa vuosi-ilmoituksen. 

– Virheilmoitusten numerot päivitetään myöhemmin tietuekuvaukselle

▪ Toteutus tulossa syyskuun versioon ja se on testattavissa 14.9. jolloin on Tamo

tarkistusmoduulin syyskuun suunniteltu tuotantotestiin siirto.

▪ VSLISTHA tietuekuvauksen mukaiset rakenteet ja tarkistukset ovat voimassa 

tuotantoympäristössä 30.11.2021. 



Virheilmoitusten merkitys tietuekuvauksilla

▪ Onko näillä ohjelmistotaloille merkitystä? Eli käytättekö te noita numeroita jollain 

tavalla omissa ohjelmistoissa?

▪ Virheilmoitukset ovat näitä keltaisella korostettuja kohtia tietuekuvauksilla: 

▪ Jos ette nyt suoraan osaa sanoa, niin arvostaisin jos lähettäisitte vastauksia 

ohjelmistotalot(at)vero.fi -osoitteeseen



Katso-palvelun käyttäjille lisäaikaa siirtyä Suomi.fi-
valtuuksiin ja -tunnistukseen

▪ Katso-tunnistetta ja Katso-valtuuksia voi käyttää Verohallinnon 

asiointipalveluissa ja tulorekisterissä vielä 31.8.2021 asti.

▪ Selvitä vero.fi:n ohjeista, millä tavalla saat Suomi.fi-valtuuden käyttöön: Katso-

palvelu poistuu käytöstä − näin siirryt Suomi.fi-palvelun käyttäjäksi

▪ Lisätietoa ja ohjeita:

– vero.fi/valtuudet

– Suomi.fi/valtuudet

– Siirry Katso-palvelusta Suomi.fi-palveluun (tulorekisteri.fi)

▪ Katson poistumisen myötä Veron Katso-tuki poistuu eli tukipalvelun numero. 

Tämän vuoksi ilmoitin.fi-sivuille avataan uusi yhteydenottolomake kesäkuun 

versio päivityksen yhteydessä.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/asioi-verkossa/valtuuttaminen/katso-palvelu-poistuu-k%C3%A4yt%C3%B6st%C3%A4--n%C3%A4in-siirryt-suomi.fi-palvelun-k%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4ksi/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/asioi-verkossa/valtuuttaminen/
https://www.suomi.fi/valtuudet
https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/valtuutus/siirry-katso-palvelusta-suomi.fi-palveluun/


Vero API ajankohtaista

▪ Kirjeet, päätökset ja selvityspyynnöt rajapinta siirrettiin tuotantoon 28.4.2021

▪ Rajapinnan kautta voi hakea asiakkaiden kirjeitä ja selvityspyyntöjä pdf-

muodossa sekä vastata selvityspyyntöihin tekstillä ja liitetiedostoilla.

▪ Vero API rajapinnat nähtävillä osoitteessa: Vero API -vero.fi

▪ Veron rajapintapalveluiden aloitusilmoitus lomakkeeseen tulossa päivitys 

tänään. Päivitetty lomakkeen kohta; testausympäristön käyttöehdot (dnro

VH/701/02.10.01/2021).

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/veron-rajapintapalvelut/vero-api/api-havaintolomake/


Tarkennus Transfer Tax -rajapinnan kenttään 
BuyerShareSellerHouseLoan1/2

▪ BuyerShareSellerHouseLoan

ilmoitetaan, jos ostaja ottaa 

vastatakseen myyjän 

henkilökohtaisesta asuntolainasta. 

Tämä on toki harvinaista normaalissa 

vieraiden välisessä asuntokaupassa, 

mutta esimerkiksi puolisoiden 

erotessa toinen saattaa lunastaa 

asunnon sitä vastaan, että ottaa 

vastuulleen myös yhteisen 

asuntolainan. 

Esimerkki

Asunnon velaton hinta on 250000 ja tästä yhtiölainan osuus on 
70000.

Normaalissa tilanteessa ostaja maksaa tässä tilanteessa 
kauppahintaa 180000 ja ilmoitus tulisi meille näin: 

BuyerShareSellingPrice=180000

BuyerShareLoan=70000

BuyerShareSellerHouseLoan=0

BuyerShareTotalSellingPrice=250000

Joskus voisi olla myös niin, että ostaja maksaa kauppahintaa 
130000 ja ottaa vastatakseen 50000 myyjän henkilökohtaista 
asuntolainaa. Tällöin ilmoitus tulisi meille näin: 

BuyerShareSellingPrice=130000

BuyerShareLoan=70000

BuyerShareSellerHouseLoan=50000

BuyerShareTotalSellingPrice=250000



Tarkennus Transfer Tax -rajapinnan kenttään 
PortionOfSellingPrice

▪ Kenttään PortionOfSellingPrice tulee tietoa 
vain tilanteessa, jossa annetaan ilmoitusta 
ensiasunnosta ja vain jos hankinta ei ole 
kokonaan verovapaa. Kentän pitäisi siis olla 
tyhjä, jos kyseessä ei ole ensiasunnon 
ilmoitus tai kyseessä on ensiasunnon 
ilmoitus, mutta veroa ei makseta lainkaan, 
koska hankinta on kokonaan verovapaa.

▪ Ensiasunnon verovapaus ei koske 
esimerkiksi huoneistossa tai 
asuinrakennuksessa olevaa tilaa, jota 
käytetään liiketoiminnassa. Liiketoiminnassa 
käytettävästä osasta pitää siis maksaa 
varainsiirtovero.

Esimerkki

Huoneiston velaton hinta on 250000 (velkaosuus 70000) ja 
huoneistosta on liiketoiminnan käytössä 20 %. Tästä osuudesta siis 
maksetaan vero vaikka muuten olisikin verovapaa ensiasunto.

Kentät API ilmoituksessa

AssetDetails[].BuyerShareSellingPrice=180000

AssetDetails[].BuyerShareLoan=70000

AssetDetails[].BuyerShareTotalSellingPrice=250000

AssetDetails[].FirstTimeHomebuyer[].Conditions = 2

AssetDetails[].FirstTimeHomebuyer[].PortionOfSellingPrice = 50000

AssetDetails[].AmountTransferTax = 1000



Muuta ajankohtaista 1/4

▪ Ohjelmistotalo-sähköpostista lähetetyt ratkaisut kysymyksiin saapuvat 

YHT.Toive(at)vero.fi -sähköpostista ja näihin voi vastata 7 arkipäivän ajan.

▪ Uudet yhteydenotot tulee kuitenkin AINA lähettää ohjelmistotalot(at)vero.fi -

osoitteeseen, että ne saapuisivat suoraan meidän käsittelyyn.

▪ Ottakaa siis aina uusissa asioissa suoraan yhteyttä meidän omaan sähköpostiin 

ohjelmistotalot(at)vero.fi



Muuta ajankohtaista 2/4

Seuraavat Teams-klinikat:

▪ perjantai 4.6.2021 klo. 9.00

▪ perjantai 2.7.2021 klo. 9.00

▪ perjantai 6.8.2021 klo. 9.00, klinikkaa ei järjestetä lomakauden vuoksi

Verohallinnon ja ohjelmistotalojen välinen yhteistyöpäivä 21.5.2021 

▪ Perinteinen Verohallinnon ja ohjelmistotalojen välinen yhteistyöpäivä 

järjestetään poikkeusolojen vuoksi Teams-kokouksena 21.5.2021 klo. 9 alkaen.

▪ Lue lisää ja ilmoittaudu

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/tilaisuudet/verohallinnon-ja-ohjelmistotalojen-v%C3%A4linen-yhteisty%C3%B6p%C3%A4iv%C3%A4-verkossa-21.5.2021/


Muuta ajankohtaista 3/4

▪ Englanninkielinen Teams -klinikka finanssialan vuosi-ilmoituksista 26.5.2021

▪ Teams clinic for software developers

– Wednesday 26 May 2021 at 2.00 pm (EET)

▪ Click here to join the meeting

▪ In this clinic we will go through new and changed 2021 annual information returns.

▪ We will concentrate solely on the returns that are submitted by financial institutions 

e.g. Account Operators, banks and investment service companies.

▪ This event is in English. Same content will be gone through in Finnish as a part 

of Verohallinnon ja ohjelmistotalojen välinen yhteistyöpäivä 21.5.2021.

▪ Annual returns can be found here.

▪ There is no need to sign up for the meeting beforehand.

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZTM2NWRhNmYtNjFjMS00OTFkLWIyMTgtZTc2OTFlYTkzMTdk%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25222fb08174-a150-479d-8d15-2174da71a11a%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252280dbaa75-f69b-417c-99d8-a99600e1898d%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=94088cd5-7dd0-4f38-963c-7cca04547388&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/tilaisuudet/verohallinnon-ja-ohjelmistotalojen-v%C3%A4linen-yhteisty%C3%B6p%C3%A4iv%C3%A4-verkossa-21.5.2021/
https://www.vero.fi/en/About-us/it_developer/data-format-specifications/annual_information_returns__instruction/


Muuta ajankohtaista 4/4

▪ Englanninkielinen Teams -klinikka rekisteröityneille säilyttäjille

▪ Ajankohta: 27.5.2021 13:00 - 15:00

▪ Sijainti: Teams

▪ Ilmoittautumisen määräaika: 26.5.2021, 12:00

▪ Kohderyhmä: Rekisteröityneiden säilyttäjien ja rekisteröintiä harkitsevien 

säilyttäjien operatiiviset sekä tekniset henkilöt. Aihealue voi kiinnostaa myös 

tilinhoitajia ja julkisesti noteerattuja yhtiöitä, jotka maksavat osinkoa 

hallintarekisteröidyille osakkeille

▪ Lue lisää ja ilmoittaudu

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/tapahtumat/topical-issues-for-authorised-intermediaries-online-event-27-may/


Kiitos osallistumisesta!

Johanna Erkkilä

ohjelmistotalot(at)vero.fi


