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Versiohistoria
Päivä

Versio

28.1.2020
29.4.2020

1

1.0

Kuvaus
Ensimmäinen verovuoden 2020 julkaistu versio
Lisätty ohje tappion määrän ilmoittamisesta, kohta 11.

YLEISKUVAUS
Tämän dokumentin tarkoituksena on selittää lähetettävän tiedon rakenne ja aineistoon tehtävät tarkistukset. Tämän dokumentin lisäksi tietoa löytyy dokumentista
vero.fi > Verohallinto > Ohjelmistokehittäjät > Toimintaohjeet > Sähköisen ilmoittamisen yleiskuvaus.
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TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA
Eläkkeiden ja etuuksien vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan veronalaiset rahana maksetut eläkkeet ja etuudet sekä pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuvat suoritukset. Vuosi-ilmoitus annetaan vain luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesälle
maksetuista suorituksista.
Työnantajat, jotka maksavat palkkojen ohella itse eläkkeitä suoraan entisille työntekijöilleen, ilmoittavat tiedot maksetuista eläkkeistä tulorekisteriin.
Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut eläkkeet ja etuudet ilmoitetaan rajoitetusti
verovelvollisen vuosi-ilmoituksella.
Takautuvista, verotuksessa jaksotettavista eläkkeistä on lisäksi annettava erittely.
Jos eläkkeen maksajalla on erikseen tilittäviä rekisteröityjä toimipaikkoja, eläkkeiden vuosi-ilmoitus voidaan antaa tilityspistekohtaisesti tilityspisteen tunnuksella.
Vuosi-ilmoituksen tiedot on annettava sähköisesti, jos vuosi-ilmoitus koskee viittä
tai useampaa tulonsaajaa. Velvollisuus antaa tiedot sähköisesti ei koske luonnollista henkilöä eikä kuolinpesää, ellei kyse ole elinkeinotoimintaan taikka maa- tai
metsätalouteen liittyvästä toiminnasta.
Vuosi-ilmoitusten tarkemmat täyttöohjeet löytyvät vero.fi > Verohallinto > Yhteystiedot ja asiointi > Lomakkeet > Vuosi-ilmoitukset.
Tietovirran vaatiman tunnistautumistavan sekä tiedon siitä, mistä kohdasta tietovirtaa valtuutus tarkastetaan, voi tarkastaa täältä.
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TIETOJEN KORJAAMINEN
Tietojen korjaaminen on kuvattu dokumentissa vero.fi > Verohallinto > Ohjelmistokehittäjät > Toimintaohjeet > Tiedostona sähköisesti annettujen vuosi-ilmoitusten
korjaaminen.
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VOIMASSAOLO
Tämän tietuekuvauksen mukaiset rakenteet ja tarkistukset ovat voimassa tuotantoympäristöissä 28.1.2020 alkaen ja ovat voimassa siihen asti, kunnes uusi versio
tietuekuvauksesta julkaistaan.
Tietojen antamisen eräpäivät löytyvät sivuilta vero.fi > Verohallinto > Ohjelmistokehittäjät > Aikataulut.
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TIETOVIRTAYHDISTELMÄT
Tämän tietovirran kanssa samassa tiedostossa voi lähettää seuraavat tietovirrat:

- VSELVYHT
6

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN/VERSIOON

Versio

Tiedon tunnus

Tieto

Selite

1.0

15-18/058
12-13/084

Maksuvuosi
Suorituslaji

128-138/218

Tappion määrä

Vuosilukumuutos
Lisätty uusia suorituslajeja:
J2, J3, J4, Q4, Q5, J5
Lisätty uutena tietona
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TIETOLUETTELO

Positio Tunnus
1-8
000
10
082
12-13
084

P/V T
P
V
P

T

15-18
20-32

058
010

36-46
47-57
59-68
69-79
80-90
92-126

L/T

Kuvaus

Muoto

T

Tietuetunnus
Poisto
Suorituslaji

AN8
A1
AN2

P
P

T
T

*

Maksuvuosi
Maksajan tunnus

083
214

P
P

T

*

VVVV
ALITP||
HETU
HETU
R8,2

216
217
085

V
V
V

128-138 218

V

139-150
152-186 048
189-202 198

P
P

999

P

Eläkkeen tai etuuden saajan henkilötunnus
Eläkkeen tai etuuden veronalaisen osan määrä
Varatila
Ennakonpidätys
Takaisin peritty etuus
Eläkkeen tai etuuden saajan nimi

ET *
V/P
* Tappion määrä
Ks. kohta 11
Varatila
llmoituksen tuottanut ohjelmisto
Ohjelmiston tuottama aikaleima
Lopputunnus

R8,2
R8,2
AN35
R8,2

AN35
PPKKVVVV
HHMMSS
N8

Sallitut
arvot
VSELERIE
D
A, AA, AB, B,
B6, C, CL, D,
E, F, F1, I, J,
J2, J3, J4, J5,
K, L, M, N, O,
R1, S, T, Q,
Q1, Q2, Q3,
Q4, Q5, U,
V1, V2, V3,
V4, W1, X, Y,
Z
2020
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TARKISTUKSET

Uusi/
Muutt

U

9

Tunnus

Laskentasäännön tai tarkistuksen kuvaus

083
085
010
083
084
218

#1059; Eläkkeen tai etuuden saajan nimi nimi (085) on pakollinen tieto, saajan
henkilö- tai y-tunnus kohdassa (083) on annettu keinotunnus.
#1308; Tunnukset eivät saa olla samat (010 ja 083).
#1601; Tappion määrää (218) voi ilmoittaa vain jos suorituslaji (084) on J2, J3,
J4 tai J5

HUOMAUTUKSET
Tietovirtaan ei liity huomautuksia.

10 SUORITUSLAJIEN KUVAUKSET
A

Kansaneläke

AA

Takuueläke

AB

Eläketuki

B

Työ-, virka-, yrittäjäeläke ja työuraeläke (myös osittainen varhennettu
vanhuuseläke, sukupolvenvaihdoseläke, luopumiseläke, luopumistuki,
perhe-eläke, rintamaveteraanien varhaiseläke sekä kuntoutustuki)

B6

Eläke, joka on maksettu yleisesti verovelvolliselle ulkomailla asuvalle
henkilölle ja josta on peritty vain sairaanhoitomaksu.

C

Pakollisen tapaturmavakuutuksen eläke, lakisääteiseen vapaaehtoiseen
tapaturmavakuutukseen, tai tapaturmaturvaan perustuva eläke, kun
eläke on EU:n sosiaaliturva-asetuksen tai perusasetuksen mukainen

CL

Pakolliseen liikennevahinkoturvaan perustuva eläke ja pakolliseen liikenneturvaan perustuva eläke

D

Potilasvakuutuksen eläke

E

Ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoiden erityiskorvaus

F

Muut ansiotuloa olevat eläkkeet paitsi F1, kuten verovelvollisen itsensä
sekä työnantajan ottamaan vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuvat eläkkeet, veronalainen valtion taiteilijaeläke, ylimääräinen urheilijaeläke, sanomalehtimieseläke ja rikosvahingon johdosta valtion varoista
maksettu eläke sekä ne vakuutukseen perustuvat ansionmenetyskorvaukset ja päivärahat, jotka maksetaan yli vuoden ajalta ja rinnastetaan
eläkkeisiin. Suorituslajilla F ilmoitetaan myös ansiotulona verotettava EUvirkamiehen vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuva eläke (ei
asetusten mukainen) ja pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva ansiotulona verotettava suoritus. Lisäksi suorituslajilla F ilmoitetaan määräaikaisesta ja elinikäisestä vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta saatu
suoritus, jos vakuutusmaksuja on vähennetty verotuksessa.

F1

ansiotulona verotettava EU-virkamiehen vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuva eläke (ei asetusten mukainen), joka verotetaan 20 %:lla
korotettuna

I

Pakollisen tapaturma- ja liikennevakuutuksen päiväraha sekä sotilastapaturmalain perusteella maksettava päiväraha

J

Takaisin peritty etuus, jolla ei ole omaa suorituslajin tunnusta

J2

Säästöhenkivakuutuksen tappio

J3

Kapitalisaatiosopimuksen tappio

J4

Määräaikaisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tappio

J5

Eräiden vakuutusten tappio, johon sovelletaan erityistä verotusmenettelyä

K

Ansiotuloa olevat vapaaehtoiseen henkilövakuutukseen perustuvat suoritukset, jotka maksetaan veronalaisen tulon sijaan tai muutoin tulojen
taikka elatuksen vähentymisen vuoksi
Potilas- ja vastuuvakuutuksen ansionmenetyskorvaus ja päiväraha, jotka
maksetaan enintään vuoden ajalta
Muu ansiotuloa oleva vahingonkorvaus
Sairaalavakuutuksen hoitopäiväkorvaus, joka ei ole riippuvainen hoitopäivämaksuista. Hoitopäiväkorvaukseksi merkitään suoritus, josta on vähennetty sairaalassaolokustannukset.

L

Valtion varoista rikosvahingon johdosta maksettu päiväraha tai vastaava
korvaus

M

Veronalainen lakkoavustus

N

Kuntoutusraha ja -avustus

O

Kansaneläkelaitoksen maksama veronalainen yleinen perhe-eläke

R1

Reserviläispalkka

S

Sairausvakuutuslain, kansaneläkelain, työtapaturma- ja ammattitautilain
ja tartuntatautilain nojalla maksettavat ansionmenetyskorvaukset, maatalousyrittäjien sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaukset
sekä vakuutuskassojen maksamat veronalaiset etuudet lukuun ottamatta
täydennyspäivärahaa, joka ilmoitetaan tulorekisteriin ja erorahan tuottoa,
joka ilmoitetaan suorituslajilla Q.

T

Työttömyyspäiväraha, työmarkkinatuki, myös matka-avustuksena maksettu, vuorottelukorvaus, osa-aikalisä

Q

Vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen perustuva pääomatuloa oleva vuosittain maksettava eläke

Q1

Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva pääomatuloa oleva vuosittain maksettava suoritus

Q2

Muut pääomatulona verotettavat eläkkeet ja etuudet.
Esimerkiksi säästöhenkivakuutuksen tuotto (jos vakuutusmaksuja on vähennetty verotuksessa, ilmoitetaan koko saatu vakuutussuoritus tällä
suorituslajilla) ja määräaikaisen tai elinikäisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tuotto (jos vakuutusmaksuja on vähennetty verotuksessa, ilmoitetaan saatu suoritus kokonaan veronalaisena ansiotulona suorituslajilla F). Suorituslajilla Q2 ilmoitetaan myös henkivakuutuksen perusteella saatu veronalaista pääomatuloa oleva kuolemantapauskorvaus
(kuolemantapauksen johdosta veronalaisen tulon sijaan saatu kertakorvaus on kuitenkin ansiotuloa), veronalainen säästösumma, vakuutusmaksujen palautus, takaisinostolla saatu määrä, muutosarvo ja tuotto

sekä vakuutuskassojen maksaman erorahan tuotto. Suorituslajilla Q2 ilmoitetaan säästäjän tai muun säästövaroihin oikeutetun kuoleman johdosta maksetut pitkäaikaissäästämissopimuksen säästövarat.
Q3

Kapitalisaatiosopimuksen tuotto

Q4

Eräiden vakuutusten nostettu tuotto, johon sovelletaan erityistä verotusmenettelyä

Q5

Eräiden vakuutusten laskennallinen tuotto, johon sovelletaan erityistä verotusmenettelyä

U

Koulutustuki, toistuva korvaus ja aikuiskoulutustuki

V1

Vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen perustuva eläke, joka
verotetaan pääomatulona 20 prosentilla korotettuna

V2

Vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen perustuva eläke, joka
verotetaan pääomatulona 50 prosentilla korotettuna

V3

Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus, joka verotetaan
pääomatulona 20 prosentilla korotettuna

V4

Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus, joka verotetaan
pääomatulona 50 prosentilla korotettuna
Suorituslajeilla V1-V4 ilmoitetaan aina eläkkeen tai muun suorituksen
määrä ilman korotusta.

W1

Opintoraha

X

Lapsen kotihoidon tuki ja osittainen hoitoraha

Y

Starttiraha

Z

Lakisääteisen eläkevakuutusmaksun palautus sekä ansiotuloa oleva vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksun palautus, veronalainen takaisinosto ja muutosarvo sekä itse otetun kertamaksullisen eläkevakuutuksen
tuotto

11 TAPPION MÄÄRÄ
Jos ilmoitat tappion määrän (suorituslajit J2, J3, J4 ja J5), kohdassa Eläkkeen tai
etuuden veronalaisen osan määrä on ilmoitettava 0,00.

12 ESIMERKKI
Tiedostossa on ohjelmiston TestiAccounting Pro (048) tuottamia eläke- ja
etuuserittelytapahtumia VSELERIE.
Erittely 1
Ilmoitus muusta eläkkeestä F (084) maksuvuodelta 2020 (058), jossa eläkkeen
maksajan tunnus on 6612663-4 (010), eläkkeen saajan tunnus 131052-995Y
(232), veronalaisen eläkkeen määrä 130 euroa ja 10 senttiä (214), erittelytapahtuman järjestysnumerona 1, joka on lopputunnuksen (999) arvona.
Erittely 2
Ilmoitus muusta eläkkeestä F (084) maksuvuodelta 2020 (058), jossa eläkkeen
maksajan tunnus on 6612663-4 (010), eläkkeen saajan tunnus 230347-9899

(232), veronalaisen eläkkeen määrä 190 euroa ja 00 senttiä (214), erittelytapahtuman järjestysnumerona 2, joka on lopputunnuksen (999) arvona.
000:VSELERIE
084:F
058:2020
010:6612663-4
083:131052-995Y
214:130,10
048:TestiAccounting Pro
198:02012021203015
999:1
000:VSELERIE
084:F
058:2020
010:6612663-4
083:230347-9899
214:190,00
048:TestiAccounting Pro 1.0
198:02012021203015
999:2

