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Agenda

▪ Ilmoitin.fi; kesäkuun versiopäivitys tiistaina 8.6.2021

▪ Verohallinnon ja ohjelmistotalojen väliset yhteistyöpäivät 

▪ Muuta ajankohtaista

▪ Tutustu ja osallistu Yrityksen digitalous -hankkeeseen 

▪ Tulorekisterin ohjelmistotalopäivä 14.6.2021

▪ Etämyynnin arvonlisäverotuksen ajankohtaisia muutoksia - (yrittäjät.fi:n teams

koulutus 16.6.2021)



Ilmoitin.fi-palvelusta julkaistaan uusi versio 8.6.2021

▪ Päivityksen jälkeen:

▪ Muutoksia VSROSERI, VSRKOERI ja VSRMUERI tietovirtoihin

– Tähän liittyen tietuekuvauksia on päivitetty. Tietuekuvaukset löytyvät vero.fi-sivuilta.

▪ Ilmoittimen arkistohaun muutos (asiakkaalla runsaasti valtuuksia)

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

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

– FATCA tietovirrassa on päivitetty TIN ja issuedBy muototarkistuksiin liittyviä sääntöjä. CRS/DAC2 tietovirrassa 
on tehty korjauksia sääntöihin jotka aikaisemmin estivät korjauksen antamisen vanhoille vuosille. CbC/DAC4 
tietovirrassa on uusia sääntöjä joilla pyritään parantamaan vastaanotettavan tiedon laatua.

▪ Verojen viitetiedot (VSGVIITE) apuexcelin päivitys sekä keinotunnuksen käytön estäminen 
tietovirrassa

– Tehty pieniä parannuksia apuexceliin sekä muutettu tietovirtaan asiakastunnuksen muotoa niin, että 
keinotunnus ei jatkossa ole enää sallittu. Tietuekuvaus löytyy vero.fi-sivuilta.

▪ Ilmoittimen Ota yhteyttä -osion yhteydenottolomake ja palautelomake on päivitetty

– Ilmoitin.fi – yhteydenottolomake - vero.fi

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__vuosiilmoitu/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__suorasiirrot_ja_muut_i/
https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/ilmoitinfi-yhteydenotto/


VSROSERI -tietuekuvauksen päivitys

▪ Muutettu tietoon 097 liittyviä tietoja

▪ Tiedon tunnus: 097, Tieto: Osakkeen ISIN-koodi. Tiedon nimi ja pakollisuus 

muuttuneet. Muoto muuttunut AN25 -> ISINKOODI 

▪ Poistettu tietoon 097 liittynyt tarkastus #1133

▪ Korjattu tarkastusta #1704 

▪ Korjattu tarkastusta #1730



VSRKOERI- tietuekuvauksen päivitys

▪ Muutettu tietoon 097 liittyviä tietoja

▪ Tiedon tunnus: 097, Tieto: Osakkeen ISIN-koodi. Tiedon nimi ja pakollisuus 

muuttuneet. Muoto muuttunut AN25 -> ISINKOODI 

▪ Tiedon tunnus: 049, Tieto: Tapahtuma- tai muu tunniste. Muutettu 

vapaaehtoiseksi

▪ Poistettu tietoon 097 liittynyt tarkastus #1133

▪ Korjattu tarkastusta #1704

VSRMUERI - tietuekuvauksen päivitys

▪ Korjattu tarkastusta #1704



VSLISTHA- tietuekuvauksen päivitys

▪ VSLISTHA tietuekuvauksen mukaiset rakenteet ja tarkistukset ovat voimassa 

tuotantoympäristössä 30.11.2021. 



Verohallinnon ja ohjelmistotalojen väliset 
yhteistyöpäivät 

▪ Kevään ohjelmistotalopäivä järjestettiin 21.5.2021 ja se sujui hienosti. 

– Jos osallistuit päivään, kuulisimme mielellämme mielipiteesi päivästä. 

Käythän siis vastaamassa lyhyeen palautekyselyyn tästä linkistä: 

Palautekysely

– Mikäli et päässyt osallistumaan päivään, voit pyytää päivän materiaalin 

osoitteesta ohjelmistotalot(at)vero.fi

https://link.webropolsurveys.com/S/9504A28BEA05E67A


Muuta ajankohtaista 

Seuraavat Teams-klinikat:

▪ perjantai 2.7.2021 klo. 9.00

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

Syksyn ohjelmistotalopäivä

▪ Syksyn ohjelmistotalopäivän suunnittelut aloitetaan lomakauden jälkeen. 

Tiedotamme tulevasta päivästä myöhemmin tulevissa uutiskirjeissä, 

ohjelmistokehittäjien tilaisuudet -sivuilla ja ohjelmistokehittäjien klinikoissa.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/tilaisuudet/


Tutustu ja osallistu Yrityksen digitalous -hankkeeseen

▪ Voit kesäkuussa (ti 8.6.2021 09:00–10:30) osallistua avoimeen webinaariin 

yritysten taloushallinnon digitalisoitumisesta. Tilaisuudessa kerrotaan Yrityksen 

digitalous -hankkeen keskeisistä tavoitteista ja työvaiheista.

▪ Tilaisuudessa kerrotaan myös mahdollisuuksista vaikuttaa käynnistyvän 

hankkeen sisältöön ja tavoitteisiin sekä kuvataan tapoja osallistua yhteistyöhön.

▪ Ilmoittaudu tilaisuuteen täällä (ilmoittautuminen 7.6.2021 klo. 11 mennessä)

▪ Koko uutinen luettavissa täältä: Selvitysryhmä: ratkaisuehdotuksia pienyrittäjien 

digitalisaation edistämiseen - vero.fi

https://www.suomidigi.fi/yrityksen-digitalous/reaaliaikatalouden-tilannehuone
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2021/selvitysryhm%C3%A4-ratkaisuehdotuksia-pienyritt%C3%A4jien-digitalisaation-edist%C3%A4miseen/


Tulorekisterin ohjelmistotalopäivä 14.6.2021

▪ Tulorekisterin ohjelmistotalopäivässä esitellään vuoden 2022 muutoksia

▪ Tulorekisteri järjestää maanantaina 14.6.2021 klo 9.00‒11.00 

ohjelmistotalopäivän verkkotilaisuutena. Tilaisuudessa esitellään palkka- ja 

etuustietojen tietosisältöön kohdistuvat vuosimuutokset sekä muut tiedossa 

olevat ensi vuoden muutokset. Tilaisuus on suunnattu ohjelmistotaloille, mutta 

myös muut aiheesta kiinnostuneet voivat ilmoittautua mukaan.

▪ Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/uutishuone/ajankohtaista/uutiset/ohjelmistotalopaivassa-kesakuussa-esitellaan-vuoden-2022-vuosimuutoksia/


Etämyynnin arvonlisäverotuksen ajankohtaisia 
muutoksia - (yrittäjät.fi:n teams koulutus 16.6.2021)

▪ Etämyyntiä koskevia arvonlisäverolain säännöksiä on uudistettu ja 

nykyaikaistettu. Etämyynti on tavaran myyntiä kuljetettuna yksityishenkilöille tai 

näihin rinnastettaville ostajille (esim. verkkokauppa). Muutokset perustuvat EU-

lainsäädäntöön. Uudistusten tavoitteena on ollut yksinkertaistaa nykyisiä alv-

velvoitteita ja vähentää rajat ylittävää verkkokauppaa harjoittavien yritysten 

hallinnollista taakkaa. Uusia etämyynnin säännöksiä sovelletaan 1.7.2021 

alkaen

▪ Kouluttajina Jonas Jalava ja Juha Perttola Verohallinnosta.

▪ Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 

https://www.yrittajat.fi/tapahtumat/650751-etamyynnin-arvonlisaverotuksen-ajankohtaisia-muutoksia


Kiitos osallistumisesta!

Johanna Erkkilä

ohjelmistotalot(at)vero.fi


