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Agenda

▪ Ilmoitin.fi ennakkotietoa tulevasta versiopäivityksestä

▪ Alarajahuojennuksen määrän laskukaava

▪ Marraskuun huoltokatko

▪ Vero API ajankohtaista

▪ Testivarmennesopimukset Vero API ja ApitamoPKI (lisätty 2 tarkennusta)

▪ Muuta ajankohtaista

▪ Dac6

▪ Ajankohtaista tulorekisteristä

▪ Klinikassa esitetyt kysymykset



Ilmoitin.fi ennakkotietoa tulevasta versiopäivityksestä

▪ 16.11. Tamo tarkistusmoduulin syyskuun suunniteltu tuotantotestiin siirto

▪ 30.11. Tamo tarkistusmoduulin syyskuun tuotantoon siirto

Ilmoittimen marraskuun version (tuotantoon ti 30.11.2021) muutokset, joilla vaikutuksia ohjelmistoihin:

▪ DAC6 tietovirtaan tulee uusi skeema sekä uusia tarkistuksia

▪ Muutettu VSROSERI-tietovirran tarkistuksia

▪ Kelan kiinteämittaisten tietovirtojen poisto Ilmoittimen formaateista

– Jatkossa vain XML-muodossa.

▪ FATCA tarkistuksen muutos 

– FATCA:aan tarvittaisiin muutos AccountHolder/Organisation/TIN sääntöön. IRS:n ohjeistuksen perusteella ei ole enää 
poikkeustapauksia, joissa organisaatioiden ei tarvitsisi ilmoittaa TIN tietoa.

▪ OAV ilmoituksen tietuekuvaus ja alarajahuojennuksen muutos 15000eur (ennen 10 000 euroa)

– Pelkkä tekstimuutos tietuekuvaukseen eli ei muutoksia Ilmoittimen tarkistuksiin. 

– Järjestelmiin ja ohjelmistoihin toivotaan alarajahuojennuksen määrän eli tiedon 317 koneellinen laskenta. Uutta laskukaavaa voidaan 
käyttää vain tilikausiin, jotka ovat alkaneet 1.1.2021 tai sen jälkeen.



Alarajahuojennuksen määrän laskukaava

Laskukaavaa voidaan käyttää vain tilikausiin, jotka ovat alkaneet 1.1.2021 tai sen jälkeen. 
Peruslaskentakaava on seuraava, kun liikevaihto ylittää 15 000 euroa, mutta on kuitenkin alle 30 000 
euroa.

(315 - 15000) * 316 
317 = 316 - ----------------------------

15000

Jos tilikausi on alkanut 1.1.2016 tai tämän jälkeen, mutta ennen 1.1.2021 peruslaskentakaava on 

seuraava, kun liikevaihto ylittää 10 000 euroa, mutta kuitenkin alle 30 000 euroa. 

(315 - 10000) * 316 
317 = 316 - ----------------------------

20000



Marraskuun huoltokatko

▪ OmaVero-palvelua huolletaan seuraavina ajankohtina:

– OmaVerossa on käyttökatko to 18.11. klo 15.30 − ma 22.11. klo 12 järjestelmäpäivityksen 

takia. 

▪ Vero API huoltokatko

– Perjantai 19.11.2021 klo. 1.00 - sunnuntai 21.11.2021 klo. 17.00

– Verohallinnon taustajärjestelmän käyttökatkosta johtuen, VeroAPI rajapintapalvelut ovat 

alhaalla yllä mainitun ajan.

– Huomaattehan, että huoltokatko vaikuttaa sekä testi- että tuotantoympäristöön.



Vero API ajankohtaista 1/2

▪ Arvonlisäveron rajapinta:

– Voit myös tehdä arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen.

– Arvioitu testi- ja tuotantoaikataulu marraskuun 2021 lopussa.

▪ Rekisteritilan näyttäminen ja muutokset 

– Tarkista ja tee muutoksia asiakkaan alv-, työnantaja- ja ennakkoperintärekisteritietoihin. Voit tarkistaa myös 
asiakkaan verokauden pituuden. 

– Arvioitu testi- ja tuotantoaikataulu muutosten osalta marraskuun 2021 lopussa.

▪ Ennakonpidätystiedot sekä eläke- ja etuustietojen ilmoittaminen

– Voit hakea voimassa olevat suorituksen saajan ennakonpidätystiedot, maksajakohtaiset eläkkeiden ja etuuksien 
saajien ennakonpidätystiedot sekä ilmoittaa eläkkeiden ja etuuksien tietoja. API on käytettävissä seuraavissa 
ympäristöissä:

▪ hiekkalaatikko

▪ testi ja tuotanto

– Eläkkeiden ja etuuksien dokumentaatio sekä tuotantoaikataulu on löydettävissä hiekkalaatikosta.

https://api-developer.vero.fi/api-details#api=withholdingPercentage
https://avoinomavero.vero.fi/APIPortal/?link=api-iit
https://api-developer.vero.fi/api-details#api=withholdingPercentage


Vero API ajankohtaista 2/2

▪ Verkkolaskuosoite

– Hae asiakkaan voimassa oleva verkkolaskuosoite. Voit myös ilmoittaa uuden 

verkkolaskuosoitteen.

▪ hiekkalaatikko

▪ Arvioitu testi- ja tuotantoaikataulu marraskuun 2021 lopussa.

https://api-developer.vero.fi/api-details#api=Ids&operation=postGetInvoiceAddress


Testivarmennesopimukset Vero API ja ApitamoPKI aikaväliltä 2019 - 03/2021

▪ Tulorekisterin sidosryhmätestauksen ympäristövaihdoksen myötä joudumme syöttämään testauksen aloitusilmoituksella ilmoitetut tiedot 

uuteen testausympäristöön. 

▪ Olemme yhteydessä jokaiseen aloitusilmoituksen jättäneeseen tahoon ja kerromme, milloin sopimustietoja aletaan siirtämään.

– ApitamoPKI testaajille kyseinen viesti on lähetetty alkuviikosta, 

– Vero API asiakkaat ovat vuorossa hieman myöhemmin.

– Mikäli yhteyshenkilöt ovat vaihtuneet, ottakaa yhteyttä ohjelmistotalot(at)vero.fi -osoitteeseen

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

▪ Kun olemme syöttäneet sopimustiedot uudelleen, tekniset yhteyshenkilöt tulevat saamaan turvasähköpostin ja pin-koodin uuden 

testivarmenteen noutamiseksi.

▪ Uusi testivarmenne kannattaa noutaa ja käyttää sitä rajapinnan testaamiseen. 

– ApitamoPKI:n osalta → uusi testivarmenne tallennetaan ohjelmistoon ja se on valmis käytettäväksi

– Vero API asiakkaat lähettävät noudetun testivarmenteen sisällön meille tallennettavaksi → tallennuksen jälkeen ilmoitamme, että 

testivarmennetta voi käyttää rajapinnan testaamiseen.

▪ Tällä toiminnalla takaamme sen, että sopimustiedot pysyvät ajan tasalla ja saatte testivarmenteen vanhenemisesta uusimisviestin oikeaan 

aikaan (n. 2 vuoden kuluttua). Tällä myös vältämme sen, että teidän jo noutama testivarmenne ei lakkaa toimimasta sitten kun 

tulorekisterin vanha ympäristö tullaan jossain kohtaa sulkemaan.

▪ Jos kysyttävää asiasta ilmenee, ottakaa yhteyttä ohjelmistotalot(at)vero.fi - autan ja selvennän asiaa mielelläni

▪ Asia koskettaa aloitusilmoituksen aikavälillä 2019 - 03/2021 jättäneitä ohjelmistoja 

▪ Uudet testaajat toimivat seuraavien ohjeiden mukaisesti: ApitamoPKI Toteuta ja testaa - vero.fi ja Vero API Testaus - vero.fi

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/veron-rajapintapalvelut/apitamopki/toteuta-ja-testaa/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/veron-rajapintapalvelut/vero-api/testaus/


Muuta ajankohtaista

Ohjelmistotalopäivä Marraskuu 26.11

▪ Ilmoittautuminen päivään on avattu jo 

aikaisemmin ja se löytyy Tilaisuudet 

2021 - vero.fi

▪ Suunnitelmallinen aikataulu 

julkaistaan yllä mainitussa paikassa.

Suunnitelmallinen aikataulu

09.00 – 09.05 Tilaisuuden avaus, ohjeita päivään – Johanna Erkkilä

09.05 – 09.35 Vuosi-ilmoitukset – Tanja Jämsä

09.35 – 10.05 Yhteisöjen tuloveroilmoitukset – Lauri Tuomarla

10.05 – 10.15 TAUKO

10.15 – 11.15 Ajankohtaista tulorekisteristä – Janne Järvenkylä

11.15 - 11.35 Vero API ajankohtaista – esittäjä ei vielä varmistunut

11.35 – 12.35 LOUNAS

12.35 – 13.05 OmaVero uudistus – Joonas Jarva

13.05 – 13.35 XBRL-pohjaisen ilmoittamisen kehittämisen kyselyn tulokset –

Anttu Osanen

13.35 – 13.40 Ennakonpidätystietojen toimitus etuuksien maksajille muutos –

Reuter-Laakso Heli / Rusula Sanna

13.40 – 13.55 Suunniteltuja muutoksia maatalouden energiaveron palautukseen 

– Leena Korpi

13.55 – 14.10 TAUKO

14.10 – 14.25 Veronumero uudistus telakalle – Marika Martin-Piipponen

14.25 - 14.40 Muutoksia raportoitavien järjestelyjen (DAC6) ilmoittamiseen - Jari 

Hjelt 

14.40 - 14.45 Suorasiirtojen ohjekirjeet, ilmoitin.fi ja tilaisuuden päättäminen –

Johanna Erkkilä

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


DAC6 skeemamuutoksen vaikutus 
ilmoittamiseen

Ohjelmistokehittäjien klinikka 5.11.2021

Jari Hjelt

Verohallinto, Tuotehallintayksikkö

Kansainvälisen tietojenvaihdon asiantuntija



DAC6 skeemaversio 4.04

▪ Keskeiset muutokset:

– Osalle elementtejä voidaan antaa attribuutti unknown="true", jos arvo ei ole tiedossa

▪ ImplementingDate, Amount, TIN, ResCountryCodes, FirstName, BirthDate, BirthPlace, 

TaxpayerImplementingDate

▪ Näihin liittyen uudet unknown_type määritykset

– Markkinakelpoisen järjestelyn myöhempien ilmoitusten tulee sisältää myös järjestelyä 

koskevat tiedot, "core-elementit" (ImplementingDate, Reason, DisclosureName, Hallmarks) 

eivät saa poiketa ensimmäisestä ilmoituksesta

– ArrangementChart:lla voi olla "VOID root", jolloin ylimmällä tasolla voi olla useampia 

henkilöitä/oikeushenkilöitä

– Myös muita muutoksia, joilla ei ole vaikutusta ilmoituksiin

▪ DAC6_WRAPPER/AdditionalInfo osuuteen ei muutoksia



DAC6 muutosten vaikutukset 

▪ Vaikutukset tunnus:tieto -ilmoitukseen: 

– uusia kenttiä liittyen "unknown" attribuutteihin

▪ tiedot 161 - 169: TIN, etunimi, syntymäaika, syntymäpaikka, asuinvaltio verotuksessa, järjestelyn 

toteutuspäivä verovelvollisen osalta, järjestelyn toteutuspäivä tai järjestelyn arvo ei ole tiedossa

– muutoksia tarkistuksiin ja pakollisuuksiin (liittyen "unknown"-tietoihin ja markkinakelpoisia 

järjestelyjä koskeviin ilmoituksiin)

– myös apuexcel ylläpidetään

▪ Uusi skeema tuli käyttöön jäsenmaiden ja EU:n keskusrekisterin välillä 8/2021

▪ Ilmoittamisen muutokset Ilmoitin.fi:n marraskuun versiossa

▪ XML-skeema ja siihen liittyvä tekninen soveltamisohje julkaistu, tietuekuvaus ja 

kieliversiot vielä julkaisematta (Verohallinto > Ohjelmistokehittäjät > 

Tietuekuvaukset > Suorasiirrot ja muut ilmoitukset)

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


Ajankohtaista tulorekisteristä

5.11.2021
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Uusi tieto: Auton päästöarvo

• Palkkatietoilmoituksen tietoryhmään Autoetu (CarBenefit) on lisätty uusi tieto: Auton päästöarvo 

(EmissionsValue)

– Arvona ilmoitetaan 0-100 kahden desimaalin tarkkuudella

– Voidaan antaa kun ilmoituksella "Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä" on 

vuosina 2022-2025

• Auton päästöarvo ilmoitetaan, jos autoedun määrää on alennettu siksi, että työsuhdeauto on nolla- tai 

vähäpäästöinen. Autoedun määrää voi alentaa, jos auton hiilidioksidipäästöt ovat 0−100 g/km.

• Päästöarvo ilmoitetaan kuukausittain samalla kertaa autoedun alennetun verotusarvon kanssa.

• Autoedun määrän alentaminen perustuu tuloverolain 64 a §:ään, ja sen mukaiset alennukset ovat 

voimassa vuoteen 2025 asti. Tämän vuoksi päästöarvon voi ilmoittaa vain, jos maksupäivä on 

vuosina 2022−2025.

5.11.2021 14



Päivityksiä koodistoihin

• Dokumenttia Koodistot 2022 on päivitetty:

– 23.6.2021 poistettu koodistosta Sovellettava työehtosopimus (CBACode) arvo 115 Testaus- ja 

laboratorioalan työehtosopimus

– 23.6.2021 lisätty koodistoon Sovellettava työehtosopimus (CBACode) arvo 214 Satama-alan 

työehtosopimus

– 1.11.2021 lisätty koodistoon Aineistotilauksen poimintaehdon tyyppi (ParameterType) arvo 25 

Vastaanottohetken aikaväli

• Dokumenttia Koodistot - Virhekoodit 2022 on päivitetty:

– 18.10.2021 lisätty virhekoodit TRVA0410 ja TRVA0420 (auton päästöarvon määrä ja 

maksupäivä)

– 1.11.2021 lisätty virhekoodi PIV0140 Tilapäinen työnantaja voi valita kohtaan Tieto 

työeläkevakuutuksesta vain arvon 1 (Työntekijän työeläkevakuutus).

5.11.2021 15

https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/dokumentaatio-2022/koodistot-2022.pdf
https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/dokumentaatio-2022/koodistot-virhekoodit-2022.xlsx


Esitetyt kysymykset
• Milloin Auton päästöarvo (EmissionsValue) -tieto on testattavissa sidosryhmätestausympäristössä?

– Alustavasti tiedon ilmoittamista voi testata 22.11.2021 - 23.11.2021 olevan käyttökatkon jälkeen. Sidosryhmätestauksen toimitusselosteessa julkaistaan 

kehitysversion uudet toiminnallisuudet, tehdyt korjaukset ja tunnetut puutteet. Toimitusselosteet julkaistaan tulorekisterin sivuilla: 

https://www.vero.fi/tulorekisteri/ohjelmistokehitt%C3%A4j%C3%A4t/sidosryhm%C3%A4testaus/ajankohtaista-testauksesta/

• Onko Auton päästöarvo (EmissionsValue) -tieto pakollinen ilmoittaa, jos autoedun verotusarvoa on vähennetty vähäpäästöisyyden vuoksi?

– Jos työnantaja on alentanut tuloverolain (1535/1992) 64 a §:n mukaisesti autoedun arvoa sellaisen auton käyttämisestä, jonka ajonaikainen hiilidioksidipäästö 

(CO2-päästö) on autoverolaissa (777/2020) tarkoitetulla tavalla määriteltynä enintään 100 grammaa kilometriä kohden, maksajan on ilmoitettava auton päästöarvo. 

Päästöarvo ilmoitetaan niistä nollapäästöisistä ja vähäpäästöisistä työsuhdeautoista, joiden CO2-päästöarvo on enintään 100 g/km. Päästöarvo ilmoitetaan 

kuukausittain samalla kertaa autoedun alennetun verotusarvon kanssa. Palkkatietoilmoituksen skeemalla tieto on vapaaehtoinen, kyse on ilmoittamisen 

ohjeistuksesta.

• Onko nyt kaikki tulorekisteriin 1.1.2022 tulevat muutokset tiedossa, vai onko odotettavissa ("putkessa") vielä uusia muutoksia, ja jos tuleeko ne tiedoksi 26.11. 

ohjelmistotalopäivään mennessä?

– Ilmoitusten skeemojen osalta ei ole tällä hetkellä tiedossa jo esiteltyjen muutosten lisäksi tulevia muita muutoksia, joilla olisi vaikutusta 1.1.2022 tietosisältöön. 

Ilmoittamisen ohjeisiin ja esimerkiksi joidenkin tulolajien käyttöön on tulossa tarkennuksia ja muutoksia. Esimerkiksi polkupyöräedun antaminen rahapalkkaa 

alentamalla on edellyttänyt poikkeuksellisesti lisäksi sijaismaksajatilanteiden tulolajien käyttöä 2021 ilmoituksilla. Ohjeistus muuttuu kun tulolajiin 363 toteutetaan 

vuosimuutoksissa kuvattu mahdollisuus ilmoittaa vakuutustiedot tulolajille.

• Onko Auton päästöarvo (EmissionsValue) -tieto pakollinen ilmoittaa, vaikka se ei vaikuttaisi edun laskentaan?

– Tieto on skeemalla vapaaehtoisesti ilmoitettava. Ilmoittamisen ohjeen mukaan tieto annetaan kun autoedun arvoa on alennettu.

• Tulorekisterin vuosimuutokset 2022 -tilaisuus: Ajankohta:16.12.2021 9:00 - 10:30 liittyen, onko tämän tilaisuuden sisältö ja muutokset tiedotettu etukäteen 

ohjelmistokehittäjille?

– Tilaisuudessa käsitellään aiemmissa tilaisuuksissa esiteltyjä tietosisältöön ja käsittelysääntöihin liittyviä muutoksia sekä ohjeistukseen liittyviä muutoksia. 

Ohjeistukseen liittyviä muutoksia ei ole tiedotettu aiemmin. Tulorekisterin yksityiskohtaiset ohjeet päivitetään marras-joulukuussa yhdessä tiedon käyttäjien kanssa.

• Pitäisikö skeemassa tiedon olla P/V jos se on joissain tilanteissa ilmoitettava? Nyt voisi päätellä että  tieto on kokonaan vapaaehtoinen.

– Ilmoittamisen ohjeissa on tilanteita, joissa jokin tieto tulee antaa tiettyjen ehtojen täyttyessä. Näitä kaikkia ilmoittamisen ehtoja ei kuitenkaan ole kuvattu 

skeemassa. Skeema ei sisällä sellaisia tietoja, joiden avulla voitaisiin päätellä Auton päästöarvo -tiedon pakollisuus. Tästä johtuen tieto on skeemalla 

vapaaehtoinen.
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https://www.vero.fi/tulorekisteri/ohjelmistokehitt%C3%A4j%C3%A4t/sidosryhm%C3%A4testaus/ajankohtaista-testauksesta/


Kiitos osallistumisesta!

Johanna Erkkilä

ohjelmistotalot(at)vero.fi


