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Versiohistoria 
 

Päivä Versio Kuvaus 

28.1.2020 1.0 Ensimmäinen verovuoden 2020 julkaistu versio 

1  YLEISKUVAUS 

Tämän dokumentin tarkoituksena on selittää lähetettävän tiedon rakenne ja aineis-
toon tehtävät tarkistukset. Tämän dokumentin lisäksi tietoa löytyy dokumentista 
vero.fi > Verohallinto > Ohjelmistokehittäjät > Toimintaohjeet > Sähköisen ilmoittami-
sen yleiskuvaus. 

2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA 

Tietovirran vaatiman tunnistautumistavan sekä tiedon siitä, mistä kohdasta tietovirtaa 
valtuutus tarkastetaan, voi tarkastaa täältä. 

Vakuutuslaitoksen, eläkesäätiön ja muun eläkelaitoksen, ulkomaisen vakuutus- tai elä-
kelaitoksen Suomessa olevan edustajan tai välittäjän sekä talletuspankin, rahastoyh-
tiön ja sijoituspalveluyrityksen on toimitettava Verohallinnolle tiedot verovelvollisen 
maksamista eläkevakuutuksen ja pitkäaikaissäästämissopimuksen maksuista sekä 
selvitys maksujen vähennyskelpoisuudesta. Ilmoitusvelvollisuus koskee vain luonnol-
listen henkilöiden ottamien vapaaehtoisten eläkevakuutusten ja pitkäaikaissäästämis-
sopimuksen maksuja.  

3 TIETOJEN KORJAAMINEN 

Tietojen korjaaminen on kuvattu dokumentissa vero.fi > Verohallinto  > Ohjelmistoke-
hittäjät > Toimintaohjeet > Tiedostona sähköisesti annettujen vuosi-ilmoitusten korjaa-
minen. 

4 VOIMASSAOLO 

Tämän tietuekuvauksen mukaiset rakenteet ja tarkistukset ovat voimassa tuotantoym-
päristöissä 28.1.2020 alkaen ja ovat voimassa siihen asti, kunnes uusi versio tietueku-
vauksesta julkaistaan. 

Tietojen antamisen eräpäivät löytyvät sivuilta vero.fi > Verohallinto >  Ohjelmistokehit-
täjät > Aikataulut. 

5 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN/VERSIOON 

 

Versio Tiedon tunnus Tieto Selite 
1.0 10-13/058 Maksuvuosi Vuosilukumuutos 

  

https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSELVAKE


 
 

 

6 TIETOLUETTELO 

   

Positio Tun-
nus 

P/V T L/T Kuvaus Muoto Sallitut  
arvot 

1-8 000 P T  Tietuetunnus AN8 VSELVAKE 

9 082 V   Poisto A1 D 

10-13 058 P T  Maksuvuosi VVVV 2020 

14 180 P T  Sopimustyyppi 
Katso kohta  9.3 Sopimustyypit 

N1 1,2,3,4,5,9 

15-27 010 P T  Vakuutuslaitoksen tai palveluntarjoajan Y-tunnus  YTUNNUS2  

28-38 083 P T  Vakuutetun tai säästövaroihin oikeutetun henkilö-
tunnus tai luonnollisen henkilön Y-tunnus  

YTUNNUS|| 
HETU 

 

39-51 183 P   Vähennyskelpoiset vapaaehtoisen yksilöllisen elä-
kevakuutuksen tai pitkäaikaissäästämissopimuksen 
maksut 
Katso kohta 9.4 Vähennyskelpoiset maksut 

R10,2  

52-77 184 P T  Vakuutuksen tai sopimuksen numero  
Katso kohta 9.5 Vakuutuksen tai sopimuksen nu-
mero 

AN26  

78-91 198 P   Ohjelmiston tuottama aikaleima 
 

PPKKVVVV 
HHMMSS 

 

92-126 085 V/P ET * Vakuutetun tai säästövaroihin oikeutetun nimi AN35  

127-161 048 V   llmoituksen tuottanut ohjelmisto  AN35  

162-173 014 P T  Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto Y-
TUNNUS_AN2 

 

174-208 041 V   Yhteyshenkilön nimi AN35  

209-243 042 V   Yhteyshenkilön puhelinnumero PUHELIN2  

 999 P   Lopputunnus +N8  

 

7 TARKISTUKSET 
 

Uusi/ 
Muutt 

Tunnus Laskentasäännön tai tarkistuksen kuvaus 

 083 
085 

#1352; Vakuutetun tai säästövaroihin oikeutetun nimi (085) on pakollinen tieto, jos 
Vakuutetun tai säästövaroihin oikeutetun henkilö- tai y-tunnus kohdassa (083) on 
annettu keinotunnus. 

 010 
083 

#1308; Tunnukset eivät saa olla samat (010 ja 083) 

8 HUOMAUTUKSET 

Tietovirtaan ei liity huomautuksia. 

9 OHJEITA JA ESIMERKKEJÄ 

9.1 Vuosi-ilmoituksella annettavat tiedot 
 
Vakuutusyhtiö ja PS-palveluntarjoaja ilmoittaa tällä vuosi-ilmoituksella luonnollisen 
henkilön ottaman vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen ja pitkäaikaissäästä-
missopimuksen maksut, jotka ovat verotuksessa vähennyskelpoisia. Muut eivät käytä 
tätä vuosi-ilmoitusta.  
 



 
 

 

Tällä vuosi-ilmoituksella ei ilmoiteta pakollisen eläkevakuutuksen eikä työnantajan 
työntekijälleen ottaman vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksuja. Työnantaja ilmoit-
taa näiden vakuutusten maksut tulorekisteriin samassa yhteydessä työntekijälle mak-
samiensa palkkojen kanssa.  
 
Tällä vuosi-ilmoituksella maksut ilmoitetaan bruttomääräisinä. 

9.2 Rajoitetusti verovelvollinen 
 
Tiedot rajoitetusti verovelvollisten vähennyskelpoisista vapaaehtoisen yksilöllisen elä-
kevakuutuksen ja pitkäaikaissäästämissopimuksen maksuista tulee ilmoittaa tämän 
tietuekuvauksen mukaisesti. Rajoitetusti verovelvollisella tulee olla suomalainen hen-
kilötunnus, jotta tiedot voidaan ilmoittaa. 

9.3 Sopimustyypit 
 
1 = Vapaaehtoinen eläkevakuutus, joka on otettu ennen 18.9.2009  
2 = Vapaaehtoinen eläkevakuutus, joka on otettu 18.9.2009 tai viimeistään 
31.12.2012  
3 = Pitkäaikaissäästämissopimus, joka on otettu viimeistään 31.12.2012  
4 = Pitkäaikaissäästämissopimus, joka on otettu 1.1.2013 tai sen jälkeen  
5 = Vapaaehtoinen eläkevakuutus, joka on otettu 1.1.2013 tai sen jälkeen  
9 = Tuloverolain 96 §:n 6 momentissa tarkoitettu urheilijan vapaaehtoisen eläke- ja/tai 
tapaturmavakuutuksen maksu 

9.4 Vähennyskelpoiset maksut 
 
  
Kohdassa ilmoitetaan pääomatuloista vähennyskelpoiset vapaaehtoisen eläkevakuu-
tuksen tai pitkäaikaissäästämissopimuksen maksut. Vähennysoikeus koskee sellaisen 
vakuutuksen vakuutusmaksuja, jonka on ottanut verovelvollinen tai hänen puolisonsa 
ja jossa verovelvollinen on vakuutettuna, sekä pitkäaikaissäästämissopimusta, jonka 
on tehnyt verovelvollinen tai hänen puolisonsa ja jossa verovelvollinen on sidotusta 
pitkäaikaissäästämisestä annetussa laissa tarkoitettu varoihin oikeutettu. Muiden taho-
jen ottamien vakuutusten vakuutusmaksuja ei tässä kohdassa ilmoiteta. 
  
Kohdassa ilmoitetaan myös 18.9.2009 tai sen jälkeen otettuun vapaaehtoiseen eläke-
vakuutukseen liittyvä kuolemanvaravakuutuksen vähennyskelpoinen maksu. Maksu 
on vähennyskelpoinen siltä osin, kuin kuolemanvarakorvaus ei ylitä eläkevakuutuksen 
säästöä.  
 
Maksut ovat vähennyskelpoisia 5 000 euroon asti. Maksuista ilmoitetaan koko määrä, 
myös mahdollisen vähennyskelpoisuuden ylittävä osa. 
 
Verohallinnon ohjeessa  Pitkäaikaissäästämissopimuksen ja yksityishenkilön ottaman 
vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen verotus (dnro VH/2418/00.01.00/2018) 
on tarkempaa tietoa maksujen vähennyskelpoisuudesta ja ilmoittamisesta. 

9.5 Vakuutuksen tai sopimuksen numero 
 
Eläkevakuutukset ilmoitetaan vakuutuksittain ja erottelu tapahtuu vakuutuksen nume-
rolla. Pitkäaikaissäästämissopimukset ilmoitetaan sopimuksittain ja erottelu tapahtuu 
rahatilin, säilytystilin tai sopimuksen numerolla. 

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48212/pitkäaikaissäästämissopimuksen-ja-yksityishenkilön-ottaman-vapaaehtoisen-yksilöllisen-eläkevakuutuksen-verotus/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48212/pitkäaikaissäästämissopimuksen-ja-yksityishenkilön-ottaman-vapaaehtoisen-yksilöllisen-eläkevakuutuksen-verotus/
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