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Agenda

▪ Ilmoitin.fi-palvelun uusi versio julkaistiin 28.9.2021

▪ Henkilöyritysten tuloveroilmoituksien tietuekuvaukset 1/2

▪ Henkilöyritysten tuloveroilmoituksien tietuekuvaukset 2/2

▪ Suorasiirrot

▪ Vuosi-ilmoituksen listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöannista (VSLISTHA)

▪ Vuosi-ilmoitus osingoista yhteenvetotiedot (VSOSYHTV) 

▪ Tuloverolomakkeiden tietuekuvaukset Excel ja Access -muodoissa

▪ Vuosi-ilmoitusten korjaaminen

▪ VeroAPI ajankohtaista

▪ OmaVero uudistuu – ennakkotietoa uusista toiminnallisuuksista

▪ Muuta ajankohtaista 

▪ Klinikassa esitetyt kysymykset



Ilmoitin.fi-palvelun uusi versio julkaistiin 28.9.2021

Päivityksen muutoksia:

▪ Voi tarkastaa ja lähettää henkilöyritysten (2, 2Y, 2C, 5, 6A, 73B) tuloveroilmoituksia verovuodelle 
2021.

▪ Voi tarkastaa ja lähettää Yleisesti verovelvollisten eläkkeensaajien suorasiirtoja (VKESSELE), 
Rajoitetusti verovelvollisten eläkkeensaajien suorasiirtoja (RVKSSELE), Palkkojen 
ennakonpidätystietojen suorasiirtoja (VKESSPAE) sekä YEL ja MYEL työtulotietoja 
(VKTYOSVA) vuoden 2022 ennakkoperintää varten.

▪ FATCA & CRS/DAC2 & CbC/DAC4 tietovirtoihin on tehty uusia tarkistuksia sekä muutoksia 
aikaisempiin:

– FATCA tietovirrassa on päivitetty syntymäaikaan ja tiettyihin TIN tunnuksiin liittyvää huomautusta.

– CRS/DAC2 tietovirrassa päivitetty IBAN ja ISIN tilinumeron tarkistussääntöä siten, että jatkossa välilyöntejä ei sallita 
ennen tai jälkeen tilinumeron. Myös uusi huomautus jos ReportingFI:tä ollaan poistamassa.

– CbC/DAC4 tietovirrassa on uusia sääntöjä, joilla pyritään parantamaan vastaanotettavan tiedon laatua.

▪ Voi tarkastaa ja lähettää vuosi-ilmoituksen listaamattomien osakeyhtiöiden 
henkilöstöanista (VSLISTHA).

▪ Tietovirran Vuosi-ilmoitus osingoista yhteenvetotiedot (VSOSYHTV) tarkastuksia on 
muutettu.



Henkilöyritysten tuloveroilmoituksien tietuekuvaukset 1/2

▪ Maatalouden veroilmoitus (2)

– Vuosilukumuutokset

– Tieto (048); Tieto lähettävästä ohjelmistosta muutettu pakolliseksi

▪ Maatalouden veroilmoitus, maatalousyhtymä (2Y)

– Vuosilukumuutokset

– Tieto (048); Tieto lähettävästä ohjelmistosta muutettu pakolliseksi

▪ Metsätalouden veroilmoitus (2C)

– Vuosilukumuutokset

– Tieto (048); Tieto lähettävästä ohjelmistosta muutettu pakolliseksi

▪ Elinkeinotoiminnan veroilmoitus, liikkeen- tai ammatinharjoittaja (5)

– Vuosilukumuutokset

– Tieto (048); Tieto lähettävästä ohjelmistosta muutettu pakolliseksi



▪ Elinkeinotoiminnan veroilmoitus, 

elinkeinoyhtymä (6A)

– Tietuekuvaukselle 6A on tullut viisi uutta 

tunnusta/tietoa. Muutos ei vaikuttanut 

lomakepohjaan, vain sähköiseen.

– Tieto (048); Tieto lähettävästä 

ohjelmistosta muutettu pakolliseksi

▪ Erittely elinkeinoyhtymän saamista osingoista 

ja osuuspääoman koroista (73B)

– Vuosilukumuutos

– Tieto (048); Tieto lähettävästä 

ohjelmistosta muutettu pakolliseksi

Muutokset edelliseen versioon (6A):

Henkilöyritysten tuloveroilmoituksien tietuekuvaukset 
2/2



Yleisesti verovelvollisten eläkkeensaajien suorasiirto 
(VKESSELE) 2022

▪ VKESSELE 2022 - tietuekuvauksella vain vuosilukumuutokset vuodelle 2022

▪ Määräaika suorasiirtopyynnön tekemiselle on 8.11.2021 mennessä



Rajoitetusti verovelvollisten eläkkeensaajien 
ennakonpidätystietojen suorasiirto (RVKSSELE) 2022

▪ RVKSSELE 2022 –

tietuekuvauksella 

muuttuneet tiedot

– Ennakonpidätysvuosi

– Asuinvaltion maatunnus

– Kansalaisuus 

maatunnuksen avulla

– Määräaika 

suorasiirtopyyntöjen 

tekemiselle on 8.11.2021 

mennessä.



YEL ja MYEL työtulotietojen ilmoittaminen 
ennakkoperintää varten - VKTYOSVA 2022

▪ VKTYOSVA 2022 - tietuekuvauksella vain vuosilukumuutokset vuodelle 2022

▪ Tiedot vuoden 2022 arvioidusta työtulosta tulee ilmoittaa 08.11.2021 mennessä. 



Palkkojen ennakonpidätystietojen suorasiirto (VKESSPAE) 2022

▪ VKESSPAE 2022 - tietuekuvauksella ei suurempia muutoksia

▪ Muutokset edelliseen versioon:

▪ Palkan ennakonpidätystietojen suorasiirtopyyntöjä voi tehdä 28.9.2021 alkaen, 

15.2.2022 mennessä



Vuosi-ilmoituksen listaamattomien osakeyhtiöiden 
henkilöstöannista (VSLISTHA)

▪ Tämän tietuekuvauksen 

mukaiset rakenteet ja 

tarkistukset ovat 

voimassa 

tuotantoympäristössä 

28.9.2021. Tietojen 

käsittely aloitetaan 

Verohallinnon 

järjestelmässä 

22.11.2021 jälkeen. 



▪ Tietovirta on uusi vuodelle 2021

▪ Uusi tarkastus:

– #1791; Jompikumpi tiedoista 

Yleisesti verovelvollisille jaettujen 

osinkojen yhteismäärä (451) tai 

Rajoitetusti verovelvollisille 

jaettujen osinkojen yhteismäärä 

(124) pitää antaa. 

▪ Muutokset edelliseen versioon:

Vuosi-ilmoitus osingoista yhteenvetotiedot 
(VSOSYHTV) 



Tuloverolomakkeiden tietuekuvaukset Excel ja 
Access -muodoissa

▪ Excel ja Access tietuekuvaukset ovat parhaillaan työnalla ja julkaisemme ne 

lähiaikoina. 

▪ Päivitetyt versiot viedään niiden valmistuttua tuttuun paikkaan →

Tuloveroilmoitukset - vero.fi sivun alaosaan.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__tuloveroilmoitu/


Vuosi-ilmoitusten korjaaminen

▪ Tiedostona sähköisesti annettujen vuosi-ilmoitusten korjaamisohje 2021 on 

julkaistu Vero.fi:n -sivulla Vuosi-ilmoitusten korjaaminen. Sivulta löytyy myös 

aikaisempien vuosien korjausohjeita.

▪ Korjaamismenettely ei ole muuttunut, mutta ohje on uudistettu yksityiskohtien ja 

esimerkkien osalta.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__vuosiilmoitu/vuosi-ilmoitusten-korjaaminen/


Vero API ajankohtaista

Verkkolaskuosoite:

• Verkkolaskuosoitteen rajapinnat on nyt viety hiekkalaatikkoon. 

Rajapinnan avulla voit tarkistaa Verohallinnolla käytössä 

olevan verkkolaskuosoitteesi tai ilmoittaa uuden. 

Verkkolaskuosoitteella tarkoitetaan yritysten välisissä 

verkkolaskujen lähetyksessä ja vastaanotossa käytettyä 

osoitetta. Arvioitu tuotantoaikataulu marraskuun 2021 lopussa.

https://api-developer.vero.fi/api-details


OmaVero uudistuu – ennakkotietoa uusista 
toiminnallisuuksista

▪ OmaVerosta julkaistaan uusi versio 22. marraskuuta. Versiopäivityksessä on 

otettu huomioon asiakkaiden palautteita ja toiveita. Palvelun toiminnallisuuksia 

on parannettu myös asiakastestausten perusteella.

▪ Uuden version myötä OmaVeron ulkoasu uudistuu ja käytettävyys paranee. 

OmaVero toimii aiempaa paremmin myös mobiililaitteilla, kuten kännykällä tai 

tabletilla.

▪ Lue lisää: OmaVero uudistuu - ennakkotietoa uusista toiminnallisuuksista

https://vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/verotuksen_muutoksia/omavero-uudistuu--tietoa-yrityksille-ja-tilitoimistoille/


Tulevat tapahtumat

▪ Verohallinnon ja ohjelmistotalojen välinen yhteistyöpäivä järjestetään 

perjantaina 26.11.2021. 

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

▪ Esittelemme OmaVeron uusia ominaisuuksia tilitoimistoille verkkoseminaarissa 

22.10. klo 13–14.

– Lue lisää verkkoseminaarista ja ilmoittaudu mukaan!

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/tilaisuudet/
https://vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/tapahtumat/veroinfo-tilitoimistoille-omaveron-uudet-ominaisuudet/


Klinikassa esitetyt kysymykset

▪ Tuloveroilmoitus, lomake 37: Pääomarahastoyhtymän erittely yhtymistä saaduista tulo-
osuuksista. Onko tietoa, kuinka paljon Suomessa on "pääomarahastoyhtymiä" ja minkä 
suuruisesta liiketoiminnasta on kyse?

– 37 lomake kuuluu vain pääomarahastoille, jotka toimivat kommandiittiyhtiön muodossa.

– Meillä on Ky-muotoisia pääomarahastoja n 700 kpl, jossa on sijoittajina toimivia äänettömiä yhtiömiehiä n. 
4000 ja sijoituksia pääomarahastoihin oli PRH:n 05/2021 tiedon mukaan yli 20 000 miljoonaa euroa. 
Vastuunalainen yhtiömies on se, joka hallinnoi ja hoitaa pääomarahastoa.

▪ 6A muutokset, mistä syystä nämä tiedot ei näy pdf -lomakkeella ja miten ne vastaavasti näkyvät 
OmaVerossa?

– Jos asiakas on pääomarahasto, niin vastaavat kentät näkyvät asiakkaalle myös OmaVerossa. Paitsi tuo 
"ilmoittaja on pääomarahasto", koska OmaVerossa asiakas jo valitsee kirjautumalla, että kenen tietoja 
ilmoittaa. 

– Paperilomakkeelle ei ole tehty vastaavia muutoksia kuin sähköiseen ilmoittamiseen, koska uudet kentät on 
tarkoitettu vain pääomarahastoyhtymille. Pääomarahastoyhtymät käytännössä käyttävät ainoastaan sähköistä 
ilmoittamiskanavaa eivätkä paperia. Tämän vuoksi muutoksia ei ole tehty paperiseen lomakkeeseen, eli uusia 
tietoja ei haluttu sekoittamaan normi yhtymien ilmoittamista.



Kiitos osallistumisesta!

Johanna Erkkilä

ohjelmistotalot(at)vero.fi


