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Versiohistoria 

 

Päivä Versio Kuvaus 

29.9.2020 1.0 Ensimmäinen verovuoden 2020 julkaistu versio  

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 > 

Verohallinto > Ohjelmistokehittäjät > Tietuekuvaukset > Sähköisen ilmoit-

tamisen yleiskuvaus). 

2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA 

Ilmoitusta koskevat tarkemmat täyttöohjeet Verohallinnon sivuilta kohdasta 

Lomakkeet (vero.fi > Verohallinto > Yhteystiedot ja asiointi > Lomakkeet). 

Ilmoituksen lähettämisestä on määrätty Verohallinnon päätöksessä säh-

köisestä asioinnista (vero.fi > Syventävät vero-ohjeet > Päätökset > Vero-

hallinnon päätös sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta). 

Tietovirran vaatiman tunnistautumistavan, vaaditun roolin sekä tiedon siitä, 

mistä kohdasta tietovirtaa valtuutus tarkastetaan voi tarkastaa sivulta Tun-

nistustavat, roolit ja edustusoikeudet (Ilmoitin.fi > Ohjeet ja apuvälineet > 

Tunnistustavat, roolit ja edustusoikeudet. 

3 TIETOJEN KORJAAMINEN 

Lähetetty sähköinen tuloveroilmoitus korjataan lähettämällä pääverolo-

make ja kaikki korjattavia tietoja sisältävät liitelomakkeet uudelleen. Päälo-

make lähetetään uudelleen vaikka siinä ei olisi mitään korjattavaa. 

https://www.vero.fi/globalassets/tietoa-verohallinnosta/ohjelmistokehittajille/s%C3%A4hk%C3%B6isen-ilmoittamisen-yleiskuvaus2.pdf
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/lomakkeet/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47166/verohallinnon-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-s%C3%A4hk%C3%B6isest%C3%A4-asioinnista-ja-varmentamisesta3/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47166/verohallinnon-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-s%C3%A4hk%C3%B6isest%C3%A4-asioinnista-ja-varmentamisesta3/
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSY73B
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSY73B
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSY02C
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSY02C


 

4 VOIMASSAOLO 

Tämän tietuekuvauksen mukaiset rakenteet ja tarkistukset ovat voimassa 

tuotantoympäristöissä 29.9.2020 alkaen ja ovat voimassa siihen asti, kun-

nes uusi versio tietuekuvauksesta julkaistaan. 

5 TIETOVIRTAYHDISTELMÄT 

Katso tämän tietovirran kanssa samassa tiedostossa lähetettävät tietovir-

rat Sähköisen tuloveroilmoituksen sallitut lomakeyhdistelmät (xlsx) -doku-

mentista (vero.fi > Verohallinto > Ohjelmistokehittäjät > Tietuekuvaukset > 

Tuloveroilmoitukset > Sähköisen tuloveroilmoituksen sallitut lomakeyhdis-

telmät). 

6 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN/VERSIOON 

 

Versio Tiedon 

tunnus  

Tieto  Selite  

1.0 000 Tietuetunnus Vuosilukumuutos 

 

7 TUNNUS-TIETO LUETTELO 

 

Tun-

nus 

P/V Laskenta 

/tarkistus 

Kuvaus Muoto Sallitut ar-

vot 

000 P  Tietuetunnus AN8 VSY73B20 

198 P  Ohjelmiston tuottama aikaleima PPKKVVVV 

HHMMSS 

 

045 P  Välityspalvelun tunnus AN3  

048 V  Tieto lähettävästä ohjelmistosta AN35  

014 P  Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto Y-

TUNNUS_AN2 

 

010 P  Verovelvollisen Y-tunnus YTUNNUS2  

054 P  Tilikausi PPKKVVVV-

PPKKVVVV 

 

OTS   Elinkeinotoiminnan tulolähteen osingot ja 

osuuskunnan ylijäämät 

  

751 V  Osingot julkisesti noteeratuista yhtiöistä Suomesta, 

muista EU/ETA-maista ja sellaisista ETAn ulkopuo-

R13,2  

https://www.vero.fi/contentassets/c6b01d0d1b71480eae0e06e07031af21/yritysten-tuloverolomakkeet-ja-lomakeyhdistelm%C3%A4t.xlsx


 

Tun-

nus 

P/V Laskenta 

/tarkistus 

Kuvaus Muoto Sallitut ar-

vot 

lisista maista, joiden kanssa Suomella on verosopi-

mus 

752 V  Osingot muista kuin julkisesti noteeratuista yhti-

öistä Suomesta, muista EU/ETA- maista ja sellai-

sista ETAn ulkopuolisista maista, joiden kanssa 

Suomella on verosopimus 

R13,2  

766 V  Osingot ETAn ulkopuolisista maista, joiden kanssa 

Suomella ei ole verosopimusta 

R13,2  

744 V *H #1323 Ylijäämät julkisesti noteeratuista osuuskunnista 

Suomesta, muista EU/ETA-maista ja ETAn ulko-

puolisista maista, joiden kanssa Suomella on vero-

sopimus 

R13,2  

769 V  Ylijäämät muista kuin julkisesti noteeratuista 

osuuskunnista Suomesta, muista EU/ETA-maista 

ja ETAn ulkopuolisista maista 

R13,2  

OTS   Henkilökohtaisen tulolähteen osingot ja osuus-

kunnan ylijäämät 

  

755 V  Osingot julkisesti noteeratuista yhtiöistä Suomesta, 

muista EU/ETA-maista ja ETAn ulkopuolisista 

maista, joiden kanssa Suomella on verosopimus 

R13,2  

756 V  Osingot muista kuin julkisesti noteeratuista yhti-

öistä Suomesta, muista EU/ETA- maista ja sellai-

sista ETAn ulkopuolisista maista, joiden kanssa 

Suomella on verosopimus 

R13,2  

763 V  Osingot ETAn ulkopuolisista maista, joiden kanssa 

Suomella ei ole verosopimusta 

R13,2  

771 V *H #1324 Ylijäämät julkisesti noteeratuista osuuskunnista 

Suomesta, muista EU/ETA-maista ja sellaisista 

ETAn ulkopuolisista maista, joiden kanssa Suo-

mella on verosopimus 

R13,2  

772 V  Ylijäämät muista kuin julkisesti noteeratuista 

osuuskunnista Suomesta, muista EU/ETA-maista 

ja sellaisista ETAn ulkopuolisista maista, joiden 

kanssa Suomella on verosopimus ja osuuskun-

nassa on vähintään 500 jäsentä 

R13,2  

773 V  Ylijäämät muista kuin julkisesti noteeratuista 

osuuskunnista Suomesta, muista EU/ETA-maista 

ja sellaisista ETAn ulkopuolisista maista, joiden 

R13,2  



 

Tun-

nus 

P/V Laskenta 

/tarkistus 

Kuvaus Muoto Sallitut ar-

vot 

kanssa Suomella on verosopimus ja osuuskun-

nassa on alle 500 jäsentä 

774 V  Ylijäämät osuuskunnista ETAn ulkopuolisista 

maista, joiden kanssa Suomella ei ole verosopi-

musta 

R13,2  

768 V  Kokonaan veronalaiset osingot (REIT-yhtiöstä saa-

dut osingot) 

R13,2  

OTS   Maatalouden tulolähteen osingot ja osuuskun-

nan ylijäämät 

  

759 V  Osingot julkisesti noteeratuista yhtiöistä Suomesta, 

muista EU/ETA-maista ja sellaisista ETAn ulkopuo-

lisista maista, joiden kanssa Suomella on verosopi-

mus 

R13,2  

760 V  Osingot muista kuin julkisesti noteeratuista yhti-

öistä Suomesta, muista EU/ETA- maista ja sellai-

sista ETAn ulkopuolisista maista, joiden kanssa 

Suomella on verosopimus 

R13,2  

767 V  Osingot ETAn ulkopuolisista maista, joiden kanssa 

Suomella ei ole verosopimusta 

R13,2  

797 V *H #1325 Ylijäämät julkisesti noteeratuista osuuskunnista 

Suomesta, muista EU/ETA-maista ja sellaisista 

ETAn ulkopuolisista maista, joiden kanssa Suo-

mella on verosopimus 

R13,2  

798 V  Ylijäämät muista kuin julkisesti noteeratuista 

osuuskunnista Suomesta, muista EU/ETA-maista 

ja ETA:n ulkopuolisista maista 

R13,2  

999 P  Tietueen loppumerkki N8  

 

8 TARKISTUKSET 

 

Ei tietovirtakohtaisia erityistarkistuksia. 

9 HUOMAUTUKSET 

 

Uusi/ 

Muutt 

Tunnus Huomautuksen kuvaus 

M 744 744>0 



 

Uusi/ 

Muutt 

Tunnus Huomautuksen kuvaus 

Jos on ilmoitettu tieto Elinkeinotoiminnan tulolähde: ylijäämät julkisesti noteera-

tuista osuuskunnista Suomesta, muista EU/ETA-maista ja Euroopan talousalu-

een ulkopuoleisista maista, joiden kanssa Suomella on verosopimus (744) nol-

lasta poikkeavalla arvolla, annetaan huomautus. 

#1678; Julkisesti noteerattuja osuuskuntia ei ollut vuonna 2020. Siirrä tieto koh-

taan Elinkeinotoiminnan tulolähde: ylijäämät noteeraamattomista osuuskun-

nista Suomesta, EU/ETA-alueen ja Euroopan talous-alueen ulkopuoleisista 

maista (769). 

M 771 771>0 

Jos on ilmoitettu tieto Henkilökohtainen tulo-lähde: ylijäämät julkisesti noteera-

tuista osuus-kunnista Suomesta, muista EU/ETA-maista ja Euroopan talous-

alueen ulkopuoleisista maista, joiden kanssa Suomella on verosopimus (771) 

nollasta poikkeavalla arvolla, annetaan huomautus. 

 

#1679; Julkisesti noteerattuja osuuskuntia ei ollut vuonna 2020. Siirrä tieto 

osuuskunnan jäsenmäärästä riippuen joko kohtaan Henkilökohtainen tulo-

lähde: ylijäämät noteeraamattomista osuuskunnista Suomesta, muista 

EU/ETA-maista ja Euroopan talousalueen ulkopuoleisista maista, joiden 

kanssa Suomella on verosopimus ja osuuskunnassa on vähintään 500 jäsentä 

(772) tai Henkilökohtainen tulolähde: ylijäämät noteeraamattomista osuuskun-

nista Suomesta, muista EU/ETA-maista ja Euroopan talousalueen ulkopuolei-

sista maista, joiden kanssa Suomella on verosopimus ja osuuskunnassa on 

alle 500 jäsentä (773). 

M 797 797>0 

Jos on ilmoitettu tieto Maatalouden tulolähde: ylijäämät julkisesti noteeratuista 

osuuskunnista Suomesta, muista EU/ETA-maista ja Euroopan talousalueen ul-

kopuoleisista maista, joiden kanssa Suomella on verosopimus (797) nollasta 

poikkeavalla arvolla, annetaan huomautus. 

#1680; Julkisesti noteerattuja osuuskuntia ei ollut vuonna 2020. Siirrä tieto koh-

taan Maatalouden tulolähde: ylijäämät noteeraamattomista osuuskunnista Suo-

mesta, EU/ETA-alueen ja Euroopan talousalueen ulkopuoleisista maista (798). 

 


