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1 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 > Verohal-

linto > Ohjelmistokehittäjät > Tietuekuvaukset > Sähköisen ilmoittamisen yleis-

kuvaus). 

Mikäli osingonjakopäätös on tehty muussa valuutassa kuin euroissa, laske-

taan tällä vuosi-ilmoituksella ilmoitettavat eurosummat todellisen muuntopäi-

vän valuuttakurssin mukaan.  

2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA 

Tietovirran vaatiman tunnistautumistavan, vaaditun roolin sekä tiedon siitä, 

mistä kohdasta tietovirtaa valtuutus tarkastetaan voi tarkastaa sivulta Tunnis-

tustavat, roolit ja edustusoikeudet (Ilmoitin.fi > Ohjeet ja apuvälineet > Tunnis-

tustavat, roolit ja edustusoikeudet). 

Tällä vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan Suomessa yleisesti verovelvollisten luon-

nollisten ja juridisten henkilöiden saamat ulkomaisen yhtiön osingot. Ilmoitus-

velvollisuus perustuu verotusmenettelylain 15 §:ään ja Verohallinnon yleisestä 

tiedonantovelvollisuudesta antamaan päätökseen.  

Ilmoitusvelvollisuuden kohteena ovat  

• Suomen arvo-osuusjärjestelmässä käsiteltävien osaketalletustodistusten 

(ns. FDR-todistusten) ja ulkomaisten osakkeiden perusteella maksettavat 

osingot sekä  

• muiden ulkomaisten osakkeiden perusteella maksettavat osingot.  

Pitkäaikaissäästämissopimuksen (Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä) 

mukaisesti sijoitetuille varoille kertyviä osinkotuloja ei ilmoiteta. 

Ruotsissa pörssiyhtiöt voivat toteuttaa voitonjaon jakamalla osingon sijaan tai 

osingon lisäksi lunastusosakkeita osakkeenomistajille. Yhtiö lunastaa lunas-

tusosakkeet myöhemmin takaisin ennalta määrättyyn hintaan ja ennalta mää-

rättynä ajankohtana. Voitonjakona annetut lunastusosakkeet voivat olla myös 

julkisen kaupankäynnin kohteena ennen ennalta sovittua lunastusta. Lunas-

tusosakkeen ennalta sovittu lunastushinta verotetaan osinkotulona ja se muo-

dostaa lunastusosakkeelle hankintamenon. Ennalta sovittu lunastushinta il-

moitetaan osinkona välitettyjen ulkomaisten osinkojen vuosi-ilmoituksella 

(VSULKOSE). Lunastusosakkeesta saatu tulo katsotaan saaduksi, kun osak-

keenomistajalla on oikeus lunastusosakkeeseen voitonjakopäätöksen mukai-

sesti. Lunastusosakkeen myynti julkisessa kaupankäynnissä tai lunastusta-

pahtuma ovat veronalaisia luovutuksia, jolloin luovutus- tai lunastushinnasta 

vähennetään osinkotuloksi katsottu määrä kokonaisuudessaan, vaikka vain 

osa osingosta olisi ollut veronalaista. Lunastusosakkeen myynti tai lunastus 

https://www.vero.fi/globalassets/tietoa-verohallinnosta/ohjelmistokehittajille/verohallinto_s%C3%A4hk%C3%B6isen-ilmoittamisen-yleiskuvaus.pdf
https://www.vero.fi/globalassets/tietoa-verohallinnosta/ohjelmistokehittajille/verohallinto_s%C3%A4hk%C3%B6isen-ilmoittamisen-yleiskuvaus.pdf
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSULKOSE
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSULKOSE
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSY02C
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSY02C


 

 

 

ilmoitetaan Arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt -vuosi-il-

moituksella (VSAPUUSE). 

Ruotsissa emoyhtiön osinkona jakamien tytäryhtiön osakkeiden arvoa ei tie-

tyissä tapauksissa (ns. Lex ASEA -tapaukset) veroteta osinkotulona. Suo-

messa ei ole vastaavia säännöksiä, joten osinkona saatujen osakkeiden arvo 

on veronalaista osinkotuloa ja se ilmoitetaan välitettyjen ulkomaisten osinko-

jen vuosi-ilmoituksella (VSULKOSE). Ilmoita osingon määräksi osinkona saa-

tujen osakkeiden käypä arvo sinä päivänä, kun osinko oli nostettavissa. Sama 

arvo on osinkona saatujen osakkeiden hankintahinta. 

Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön ETF-, UCITS- ja AIF-

rahastoista saama tulo on pääomatuloa (ei osinkotuloa) riippumatta siitä, onko 

tuottoa maksava yhteissijoitusyritys sopimusperusteinen tai yhtiömuotoinen. 

Tuotot ilmoitetaan TVL-korkojen vuosi-ilmoituksella (VSTVERIE) suorituslajilla 

3J tai 2D.  

Rajoitetusti verovelvollisille Suomesta maksetut julkisesti noteeratun yhtiön 

osingot ilmoitetaan julkisesti noteeratun yhtiön vuosi-ilmoituksella rajoitetusti 

verovelvollisille maksetuista osingoista. Muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön 

osingot ilmoitetaan tietuekuvauksen VSROSERI (Vuosi-ilmoitus rajoitetusti ve-

rovelvolliselle maksetuista osingoista) mukaisesti.  

Ilmoituksen vuosi tarkistetaan tiedon Nostettavissa päivämäärä (159-166/287) 

vuodesta VVVV, tarkemmin positio 162-166. 

3 TIETOJEN KORJAAMINEN 

Tietojen korjaaminen kuvataan vuosikohtaisessa ohjeessa sivulla Vuosi-

ilmoitusten korjaaminen (vero.fi > Verohallinto > Ohjelmistokehittäjät > 

Tietuekuvaukset > Vuosi-ilmoitukset > Vuosi-ilmoitusten korjaaminen).  

4 VOIMASSAOLO 

Tämän tietuekuvauksen mukaiset rakenteet ja tarkistukset ovat voimassa tuo-

tantoympäristöissä 28.3.2023 alkaen ja ovat voimassa siihen asti, kunnes uusi 

versio tietuekuvauksesta julkaistaan. 

Tietojen antamisen eräpäivät löytyvät Ohjelmistokehittäjät -sivuston vuosikoh-

taiselta Aikataulu -sivulta (vero.fi > Verohallinto > Ohjelmistokehittäjät > Aika-

taulu vvvv). 

 

 

 

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__vuosiilmoitu/vuosi-ilmoitusten-korjaaminen/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__vuosiilmoitu/vuosi-ilmoitusten-korjaaminen/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/


 

 

 

5 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN/VERSIOON 

 

Versio Tiedon  

tunnus 

Tieto Selite 

1.0 159-166/287 Nostettavissa päivämäärä Vuosimuutos 

 44-47/058 Maksuvuosi Lisätty uutena tietona. 

 167-175/293 

 

Osakkeiden matemaattinen tai käypä 

arvo yhteensä 

 

Siirretty positioon 105-116 ja salli-

tuksi muodoksi R9,2.  

 

6 TIETOLUETTELO 

   

Positio Tun-

nus 

P/V T L/T Kuvaus Muoto Sallitut ar-

vot 

1-8 000 P T  Tietuetunnus AN8 VSULKOSE 

9 082 V   Poisto A1 D 

10     Varatila   

11-21 083 P T * Osingon saajan henkilö tai Y-tunnus YTUNNUS|| 

HETU 

 

22-34 281 P   Osinko (brutto)  R10,2  

35-43 280 V   Osingonjakoon liittyvät kulut R6,2  

44-47 058 P T  Maksuvuosi VVVV 2023 

48-57 282 V   Peritty lähdevero R7,2  

58-69     Varatila   

70-104 085 V/P ET * Osingon saajan nimi AN35  

105-116 293 V   Osakkeiden matemaattinen tai käypä arvo 

yhteensä 

R9,2  

117-139     Varatila   

140-150 010 P T * Osingon välittäneen tilinhoitajan tai muun 

välittäjän Y-tunnus 

YTUNNUS2  

151-158 286 P T  Osingonjakopäätöksen päivämäärä PPKKVVVV  



 

 

 

Positio Tun-

nus 

P/V T L/T Kuvaus Muoto Sallitut ar-

vot 

Katso kohta 9.1 Osingonjakopäätöksen päi-

vämäärä 

159-166 287 P T  Nostettavissa päivämäärä 

Katso kohta 9.2 Nostettavissa –päivämäärä 

PPKKVVVV 2023 

167-175     Varatila   

176-245 051 P T  Osinkoa jakavan yhtiön nimi AN70  

246-247 034 P T * Osinkoa jakavan yhtiön maatunnus  

Katso kohta 10 LUETTELO 

ASUINVALTIOIDEN MAATUNNUKSISTA 

MAATUNNUS  

248 291 P   Osinkoa jakavan yhtiön yhtiötyyppi osingon-

jakopäätöspäivänä 

1=Julkisesti noteerattu yhtiö 

2=Muu yhtiö 

Katso kohta 9.4 Yhtiötyyppi 

N1 1,2 

249-265 292 P  * Osakkeiden lukumäärä (kpl) 

Katso kohta 9.6 Osakkeiden lukumäärä 

(kpl) 

+D10,6  

266-277 097 V ET  Osakkeen ISIN-koodi ISINKOODI  

278-282     Varatila   

283-296 198 P   Ohjelmiston tuottama aikaleima PPKKVVVV 

HHMMSS 

 

297-331 048 P   llmoituksen tuottanut ohjelmisto AN35  

332-343 014 P T  llmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä 

tieto 

Y-

TUNNUS_AN2  

 

344-378 041 P   Yhteyshenkilön nimi AN35  

379-413 042 P   Yhteyshenkilön puhelinnumero PUHELIN2  

 999 P   Lopputunnus +N8  

 

 



 

 

 

7 TARKISTUKSET 

 

Uusi/ 

Muutt 

Tunnus Laskentasäännön tai tarkistuksen kuvaus 

 034 Osinkoa jakavan yhtiön maatunnuksen pitää olla muu kuin Suomi. 

#146; Osinkoa jakavan yhtiön maatunnus ei saa olla FI 

 292 #1284; Osakkeiden lukumäärän (292) on oltava nollasta poikkeava. 

 083 

085 

#1331; Jos Osingon saajan henkilö- tai y-tunnus (083) on keinotunnus, pitää il-

moittaa Osingon saajan nimi (085) 

 286 

287 

#1472; Osingonjakopäätöksen päivämäärän (286) on oltava pienempi tai yhtä 

suuri kuin Nostettavissa päivämäärän (287) 

 

8 HUOMAUTUKSET 

 

Uusi/ 

Muutt 

Tunnus Huomautuksen kuvaus 

 280 

281 

Kulut (280) saavat olla enintään kymmenen prosenttia brutto-osingosta (281) 

#1332; Oletko varma, että kulut ovat näin suuret? 

 

9 OHJEITA JA ESIMERKKEJÄ 

9.1 Osingonjakopäätöksen päivämäärä 

Osingonjakopäätöspäivämääränä ilmoitetaan päivä, jolloin yhtiö on tehnyt 

päätöksen osingon jakamisesta. Jos osingonjakopäätöspäivämäärää ei tie-

detä, ilmoitetaan mahdollisimman lähellä oikeaa osingonjaon päätöspäivää 

oleva päivämäärä. 

9.2 Nostettavissa –päivämäärä 

Nostettavissa -päivän on oltava siltä vuodelta, jolta vuosi-ilmoitus annetaan. 

Nostettavissa -päivä on yhtiön ilmoittama maksupäivä. 

9.3 Osakkeiden matemaattinen tai käypä arvo yhteensä 

Osingonsaajan omistamien osakkeiden matemaattinen tai käypä arvo yh-

teensä. Osakkeiden matemaattisen tai käyvän arvon voi ilmoittaa, jos osinkoa 

jakavan yhtiön yhtiötyyppi on muu yhtiö. 



 

 

 

9.4 Yhtiötyyppi 

Tietueella tulee antaa tieto siitä, onko osinkoa jakava yhtiö julkisesti noteerattu 

yhtiö vai muu yhtiö.  

Tuloverolain 33a §:n mukaan julkisesti noteeratulla yhtiöllä tarkoitetaan yh-

tiötä, jonka osakkeet (tai jokin osakesarja) ovat osingonjakoa päätettäessä ol-

leet kaupankäynnin kohteena:  

1. NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla tai Prelistalla,  

2. muulla säännellyllä markkinalla Euroopan talousalueella sekä muulla 

säännellyllä ja viranomaisen valvonnassa olevalla markkinalla Euroo-

pan talousalueen ulkopuolella,  

3. monenkeskisessä kaupankäynnissä Euroopan talousalueella 9.11.2007 

tai sen jälkeen edellyttäen, että osake on otettu kaupankäynnin koh-

teeksi yhtiön hakemuksesta tai sen suostumuksella. 

9.5 Ulkomaille maksettu vero 

Osingoista täällä määrättävää veroa laskettaessa otetaan huomioon osingosta 

ulkomaille maksettu vero, kuitenkin enintään verosopimuksen säännösten mu-

kainen määrä.  

9.6 Osakkeiden lukumäärä (kpl) 

Osingonsaajan omistamien tai tuotto-osuuteen oikeuttavien osinkoa jakavan 

yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä osingonjakopäätös- ja täsmäytyspäi-

vänä.  

9.7 Osakkeen ISIN-koodi 

Osakkeen ISIN –koodi ilmoitetaan ainoastaan, jos tilinhoitaja ilmoittaa tiedot 

maksajan puolesta. Jos sama tilinhoitaja maksaa eri arvo-osuustileiltä osin-

koja samalle saajalle, ja osingot maksetaan sellaisten osakkeiden perusteella, 

joilla on sama ISIN-koodi, osingoista annetaan vain yksi vuosi-ilmoitus.  

10 LUETTELO ASUINVALTIOIDEN MAATUNNUKSISTA  

Katso voimassa olevat verosopimukset ja ISO 3166 standardin mukaiset maa-

tunnukset Excel muotoisesta maatunnuslistauksesta. 

https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/ExcelPohjat?23&kieli=fi
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