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Versiohistoria

1

Päivä

Versio

Kuvaus

18.1.2022

1.0

Ensimmäinen verovuoden 2022 julkaistu versio

YLEISKUVAUS
Tämän dokumentin tarkoituksena on selittää lähetettävän tiedon rakenne ja aineistoon tehtävät tarkistukset. Tämän dokumentin lisäksi tietoa löytyy Ohje
Sähköisen ilmoittamisen yleiskuvaus (pdf) -dokumentista (vero.fi > Verohallinto
> Ohjelmistokehittäjät > Tietuekuvaukset > Sähköisen ilmoittamisen yleiskuvaus).
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TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA
Listaamattoman osakeyhtiön henkilöstöantia koskeva Tuloverolain 66 a § tuli
voimaan 1.1.2021. Samalla Lakiin verotusmenettelystä lisättiin kohta tiedonantovelvollisuudesta. Lakia sovelletaan osakeanteihin, joita koskeva päätös
on tehty lain voimaantulon jälkeen. Kun yhtiö toteuttaa Tuloverolain 66 a §:n
mukaisen henkilöstöannin, siitä on annettava vuosi-ilmoitus.
Tuloverolain 66 a §:n mukaan työntekijän merkitessä työsuhteeseen perustuvassa osakeannissa työnantajanaan toimivan listaamattoman osakeyhtiön
osakkeita, veronalaista ansiotuloa ei muodostu siltä osin kuin merkintähinta on
vähintään saman suuruinen kuin ennen osakeannin merkintäajan alkamista
viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen perusteella varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 9 §:n mukaisesti yhtiön osakkeelle laskettu matemaattinen arvo (Laki varojen arvostamisesta verotuksessa 1142/2005).
Yhtiön, joka on toteuttanut tuloverolain 66 a §:ssä tarkoitetun osakeannin, on
toimitettava Verohallinnolle verovalvontaa varten tarpeelliset tiedot
- osakeannista,
- osakeantiin osallistuneista työntekijöistä,
- merkittyjen osakkeiden lukumäärästä,
- merkintäajan alkamisajankohdasta,
- osakkeiden merkintäajankohdasta,
- osakkeesta maksetusta merkintähinnasta,
- antiin sovelletusta matemaattisesta arvosta

- sekä tiedot siitä, ylittyykö antiin osallistuneiden henkilöiden kohdalla tuloverolain 66 a §:n 1 momentissa säädetty omistus- tai äänivaltaosuus.
Tiedot on annettava kaikista antiin osallistuneista, vaikka joihinkin heistä ei
TVL 66 a § soveltuisi.
Asiasta kerrotaan tarkemmin Työsuhteeseen perustuvan osakeannin verotus ohjeessa.
Jos yhtiöllä ei ole suomalaista Y-tunnusta, tulee yhtiön hakea suomalainen Ytunnus vuosi-ilmoituksen antamista varten. Suomalaisen Y-tunnuksen voi hakea YTJ:stä.
Tietovirran vaatiman tunnistautumistavan, vaaditun roolin sekä tiedon siitä,
mistä kohdasta tietovirtaa valtuutus tarkastetaan, voi tarkastaa sivulta Tunnistustavat, roolit ja edustusoikeudet (Ilmoitin.fi > Ohjeet ja apuvälineet > Tunnistustavat, roolit ja edustusoikeudet).
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TIETOJEN KORJAAMINEN
Tietojen korjaaminen kuvataan vuosikohtaisessa ohjeessa sivulla Vuosiilmoitusten korjaaminen (vero.fi > Verohallinto > Ohjelmistokehittäjät >
Tietuekuvaukset > Vuosi-ilmoitukset > Vuosi-ilmoitusten korjaaminen).
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VOIMASSAOLO
Tämän tietuekuvauksen mukaiset rakenteet ja tarkistukset ovat voimassa tuotantoympäristössä 29.3.2022 alkaen ja ovat voimassa siihen asti, kunnes uusi
versio tietuekuvauksesta julkaistaan.
Tietojen antamisen eräpäivät löytyvät Ohjelmistokehittäjät -sivuston vuosikohtaiselta Aikataulu -sivulta (vero.fi > Verohallinto > Ohjelmistokehittäjät > Aikataulu vvvv).
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MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN/VERSIOON

Versio

Tiedon
tunnus

Tieto

Selite

1.0

12-15/058

Vuosi, jona osakeannin osakkeet
on merkitty

Vuosilukumuutos

291-325/041

Yhteyshenkilön nimi

Muutettu pakolliseksi tiedoksi

327-361/042

Yhteyshenkilön puhelinnumero

Muutettu pakolliseksi tiedoksi

6

TIETOLUETTELO

Positio Tu P/V T
nn
us
1-8

000 P

10

082 V

12-15

058 P

T

17-25

010 P

T

27-28

L/T

T

*H

Kuvaus

Muoto

Sallitut
arvot

Tietuetunnus

AN8

VSLISTHA

Poisto

A1

D

Vuosi, jona osakeannin osakkeet on merkitty VVVV
Osakeyhtiön Y-tunnus

YTUNNUS2

364 P

Osakeyhtiön kotivaltion maatunnus

MAATUNNUS

30

365 P

Onko etu henkilöstön enemmistön käytettävissä?
1 = kyllä
2 = ei

N1

32-39

366 P

41-48

367 P

Merkintäajan alkuajankohta

PPKKVVVV

50

368 P

Osakeannin osakkeet ovat
1 = uusia osakkeita
2 = olemassa olevia osakkeita

N1

52-63

369 P

Osakeyhtiön nettovarallisuus tilinpäätöksen G9,2
perusteella, joka on viimeksi vahvistettu ennen henkilöstöannin merkintäajan alkamista.

T

*H

2022

1,2

Päivämäärä, jolloin on tehty päätös henkilös- PPKKVVVV
töannista

1,2

Positio Tu P/V T
nn
us

L/T

Kuvaus

Muoto

65-76

370 V

Nettovarallisuuteen lisättävä määrä tilikauR9,2
den päättymisen ja osakeannin merkintäajan
alkamisen välisenä aikana yhtiölle osakeannissa tai muutoin oman pääoman sijoituksena maksettu määrä

78-89

371 V

Nettovarallisuudesta vähennettävä tilikaudelta jaettavaksi päätetty osinko.

R9,2

91-102

372 V

Nettovarallisuudesta vähennettävä tilikaudelta palautettavaksi päätetty oman pääoman sijoitus.

R9,2

104-115 373 V

Nettovarallisuuteen lisättävä määrä sulautu- R9,2
misen ja jakautumisen osalta tai jos yhtiö on
syntynyt toimintamuodon muutoksen seurauksena.

117-128 374 V

Nettovarallisuudesta vähennettävä määrä
R9,2
sulautumisen ja jakautumisen osalta tai jos
yhtiö on syntynyt toimintamuodon muutoksen
seurauksena.

130-141 375 P

Osakeyhtiön ulkona olevien osakkeiden
määrä henkilöstöannin merkintäajan alkaessa

+N12

N1

376 P

*

Yhden osakkeen matemaattinen arvo on
1 = suurempi kuin nolla
2 = nolla

145-154 377 P

*

Yhden osakkeen matemaattinen arvo henki- R7,2
löstöannissa

156

*

Yhden osakkeen merkintähinta on
1 = suurempi kuin nolla
2 = nolla

158-167 379 P

*H

Yhden osakkeen merkintähinta henkilöstöan- R7,2
nissa

169-179 083 V/P ET

*

Osakkeiden merkitsijän henkilötunnus. Anna HETU2
aina suomalainen henkilötunnus, kun se on
tiedossa.

181-188 380 V/P ET

*

Osakkeiden ulkomaisen merkitsijän syntymä- PPKKVVVV
aika. Käytä vain niiden ulkomaisten osakkei-

143

378 P

N1

Sallitut
arvot

1,2

1,2

Positio Tu P/V T
nn
us

L/T

Kuvaus

Muoto

den merkitsijöiden kohdalla, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta.
190-224 085 V/P ET

*

Osakkeiden merkitsijän nimi

AN35

226-233 381 P

H

Osakkeiden merkintäajankohta

PPKKVVVV

235-239 382 P

*H

Merkitsijän ja/tai hänen perheenjäsentensä- +D2,2
suora tai välillinen omistusosuus ennen osakeantia

241-245 383 P

*H

Merkitsijän ja/tai hänen perheenjäsentensä- +D2,2
suora tai välillinen omistusosuus osakeannin
jälkeen

247-251 384 P

*H

Merkitsijän ja/tai hänen perheenjäsentensäsuora tai välillinen äänivaltaosuus ennen
osakeantia

+D2,2

253-257 385 P

*H

Merkitsijän ja/tai hänen perheenjäsentensäsuora tai välillinen äänivaltaosuus osakeannin jälkeen

+D2,2

259-270 386 P

Merkittyjen osakkeiden lukumäärä

+N12

272-289 387 V

Varatila

291-325 041 P

Yhteyshenkilön nimi

AN35

327-361 042 P

Yhteyshenkilön puhelinnumero

PUHELIN2

363-397 048 P

Ilmoituksen tuottanut ohjelmisto

AN35

llmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä
tieto

YTUNNUS_AN2

Ohjelmiston tuottama aikaleima

PPKKVVVV
HHMMSS

Lopputunnus

+N8

399-410 014 P
412-425 198 P
999 P

T

T

Sallitut
arvot

7

TARKISTUKSET
Uusi/
Muutt

8

Tunnus

Laskentasäännön tai tarkistuksen kuvaus

083, 380

#1750; Osakkeiden merkitsijän henkilötunnus (083) tai ulkomaisen osakkeiden
merkitsijän syntymäaika (380) on annettava.

380, 085

#1751; Jos ulkomaisen osakkeiden merkitsijän syntymäaika (380) on annettu, on
annettava myös merkitsijän nimi (085).

376, 377

#1752; Jos osakkeen matemaattinen arvo (376) on 1 = suurempi kuin nolla, kohdassa (377) on annettava matemaattinen arvo henkilöstöannissa suurempana kuin
nolla.

376, 377

#1753; Jos osakkeen matemaattinen arvo (376) on 2 = nolla, kohdassa (377) on
annettava matemaattinen arvo henkilöstöannissa nollana.

378, 379

#1754; Jos osakkeen merkintähinta (378) on 1 = suurempi kuin nolla, kohdassa
(379) on annettava yhden osakkeen merkintähinta henkilöstöannissa suurempana
kuin nolla.

378,379

#1755; Jos osakkeen merkintähinta (378) on 2 = nolla, kohdassa (379) on annettava merkintähinta henkilöstöannissa nollana.

366, 058

#1756; Päivämäärä, jolloin on tehty päätös henkilöstöannista (366), ei voi olla myöhäisemmältä vuodelta kuin (058) Vuosi, jona osakeannin osakkeet on merkitty.

375

#1757; Osakeyhtiön ulkona olevien osakkeiden (375) määrä henkilöstöannin merkintäajan alkaessa on oltava suurempi kuin nolla.

HUOMAUTUKSET

Uusi/
Muutt

Tunnus

Huomautuksen kuvaus

379, 377

#1758; Jos osakkeen merkintähinta (379) alittaa osakkeen matemaattisen arvon
(377), merkintähinnan ja matemaattisen arvon välinen erotus on veronalaista ansiotuloa. Ilmoita veronalainen osuus tulorekisteriin.

382, 383, #1759; Jos osakkeiden merkitsijän omistusosuus (382, 383) tai äänivaltaosuus
384, 385 (384, 385) on ennen henkilöstöantia tai sen jälkeen suurempi kuin 10 %, kyseessä
on veronalainen etu. Ilmoita veronalainen osuus tulorekisteriin. Omistus- ja äänivaltaosuudet saavat olla enintään 10 %, jotta henkilöstöannista ei muodostu veronalaista etua.
366

#1760; Päivämäärä, jolloin on tehty päätös henkilöstöannista (366) täytyy olla

Uusi/
Muutt

Tunnus

Huomautuksen kuvaus
1.1.2021 tai myöhäisempi Tuloverolain 66 a § soveltamiseksi.

U

9

381, 058

#1761; Osakkeiden merkintäajankohta (381) tulee olla samalla vuodella kuin Vuosi,
jona osakeannin osakkeet on merkitty (058).

381, 367

#1762; Osakkeiden merkintäajankohta (381) ei voi olla aikaisempi kuin merkintäajan alkuajankohta (367).

377

#1763; Olet ilmoittanut yhden osakkeen matemaattiseksi arvoksi henkilöstöannissa
(377) nolla euroa, oletko varma?

379

#1764; Olet ilmoittanut yhden osakkeen merkintähinnaksi henkilöstöannissa (379)
nolla euroa, oletko varma?

366, 381

#1765; Päivämäärä, jolloin on tehty päätös henkilöstöannista (366), ei voi olla myöhäisempi kuin osakkeiden merkintäajankohta (381).

365

#1766; Olet ilmoittanut, ettei henkilöstöanti ole henkilöstön enemmistön käytettävissä (365). Oletko varma? TVL 66 a §:n mukaisen henkilöstöannin tulee olla henkilöstön enemmistön käytettävissä. Veronalainen henkilöstöanti ilmoitetaan tulorekisteriin.

382,383,
384,385

#1819; Merkitsijän ja/tai hänen perheenjäsentensä suora tai välillinen omistusosuus
(382,383) tai äänivaltaosuus (384,385) ennen osakeantia tai sen jälkeen, vähintään
yhden tiedon on oltava suurempi kuin nolla. Unohditko merkitä omistus- ja/tai äänivaltaosuuden?

OHJEITA JA ESIMERKKEJÄ
Osakemerkinnät ilmoitetaan sen vuoden tietona, jona osakkeet on merkitty.
Merkinnät ilmoitetaan antikohtaisesti kaikki saman annin, saman vuoden, merkinnät henkilöittäin yhteenvetona.
Jos hinta on maksettu ulkomaan rahana, ne on muunnettava euroiksi maksettaessa voimassa olevan Euroopan keskuspankin julkaiseman valuuttakurssin
mukaan.

9.1

Luettelo maatunnuksista
Katso ISO 3166 standardin mukaiset maatunnukset Maatunnuslistauksesta.

9.2

Merkittyjen osakkeiden lukumäärä (386)
Merkittyjen osakkeiden lukumääräksi ilmoitetaan palkansaajan merkitsemien
osakkeiden yhteismäärä henkilöstöannissa.

