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1.0 Ensimmäinen verovuoden 2022 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.) 

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/


 

 

 

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. 

4 VOIMASSAOLO 

Tämän tietuekuvauksen mukaiset rakenteet ja tarkistukset ovat voimassa 

tuotantoympäristöissä 27.9.2022 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 

 

Versio Tiedon 

tunnus  

Tieto  Selite  

1.0   Vuosilukumuutokset 

    

    

    

  

https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSY06A
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSY06A
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSY02C
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSY02C
https://www.vero.fi/contentassets/c6b01d0d1b71480eae0e06e07031af21/verohallinto-yritysten-tuloverolomakkeet-ja-lomakeyhdistelm%C3%A4t.xlsx


 

 

 

7 TUNNUS-TIETOLUETTELO 

 

Tun-

nus 

P/V Laskenta 

/tarkistus 

Kuvaus Muoto Sallitut ar-

vot 

000 P  Tietuetunnus AN8 VSY06A22 

198 P  Ohjelmiston tuottama aikaleima PPKKVVVV 

HHMMSS 

 

045 P  Välityspalvelun tunnus AN3  

048 P  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 

 

969 V * Ilmoitettavia tietoja ei ole (969:1) N1 1, 

104 V  Ilmoittaja on pääomarahastoyhtymä 

Katso kohta 10 Ohje tämän kohdan ilmoittamiseen 

N1 1 

907 V  Osakkaana ulkomaisessa yhtymässä (1=kyllä) N1 1, 

904 V  Vaatimus ulkomaisen veron hyvittämisestä (täytä lo-

make 70) (1=kyllä) 

N1 1, 

041 V  Veroilmoituksen yhteyshenkilö AN70  

042 V  Yhteyshenkilön puhelinnumero AN35  

044 V  Yhteyshenkilön sähköpostiosoite AN70  

OTS   Tuloverolaskelma   

OT2   Elinkeinotoiminnan tuotot   

300 V * Liikevaihto G13,2  

318 V * Saadut avustukset ja tuet G13,2  

301 V * Liiketoiminnan muut tuotot G13,2  

OT2   Rahoitustuotot   

302 V *H Saadut osingot ja osuuskunnan ylijäämät (täytä lo-

make 73B) 

G13,2  



 

 

 

Tun-

nus 

P/V Laskenta 

/tarkistus 

Kuvaus Muoto Sallitut ar-

vot 

303 V * Korkotuotot G13,2  

304 V  Voitto-osuudet yhtymistä G13,2  

305 V * Tulo-osuuksien veronalainen osuus (TVL 16 ja 16a 

§) 

G13,2  

561 V  Tuotot kapitalisaatiosopimuksista ym. G13,2  

563 V  Veronalainen osuus G13,2  

306 V * Muut rahoitustuotot G13,2  

307 V  Palautuvat arvonalennukset G13,2  

308 V * Veronalainen osuus (EVL 5a §) G13,2  

311 V  Varausten vähennykset G13,2  

312 V * Veronalainen osuus (EVL 43 ja 47 §) G13,2  

OT2   Tuloutus yksityiskäytöstä, jos yksityiskäytön ku-

lut on vähennetty kirjanpidossa 

  

313 V *V/P Auton yksityiskäyttö G13,2  

314 V * Tavaroiden yksityiskäyttö G13,2  

315 V * Muu yksityiskäyttö G13,2  

316 V *H ELINKEINOTOIMINNAN VERONALAISET TUOTOT 

YHTEENSÄ 

G13,2  

317 V  Tuloslaskelman verovapaat tuotot G13,2  

OT2   Henkilökohtaisen tulolähteen tuotot   

330 V * Henkilökohtaisen tulolähteen tuotot ja veronalaiset 

luovutusvoitot (täytä lomake 7B) 

G13,2  

331 V  Henkilökohtaisen tulolähteen osingot ja osuuskun-

nan ylijäämät (täytä lomake 73B) 

G13,2  

332 V * Maatalouden tulolähteen tuotot yhteensä (täytä lo-

make 7C) 

G13,2  

OT2   Elinkeinotoiminnan kulut   

OT2   Materiaalit ja palvelut   

333 V * Ostot ja varastojen muutokset G13,2  



 

 

 

Tun-

nus 

P/V Laskenta 

/tarkistus 

Kuvaus Muoto Sallitut ar-

vot 

334 V * Ulkopuoliset palvelut G13,2  

OT2   Henkilöstökulut   

335 V * Palkat ja palkkiot G13,2  

336 V * Eläke- ja henkilösivukulut G13,2  

OT2   Poistot ja käyttöomaisuuden arvonalentumiset   

337 V * Poistot (täytä lomake 62) G13,2  

338 V * Vähennyskelpoinen osuus (EVL24,30-34,36-41 §) G13,2  

339 V * Käyttöomaisuuden arvonalentumiset G13,2  

340 V * Vähennyskelpoinen osuus (EVL 42 §) G13,2  

OT2   Liiketoiminnan muut kulut   

341 V *V/P Edustuskulut G13,2  

342 V *V/P Vähennyskelpoinen osuus edustuskuluista 50 % 

(EVL 8 § 8 kohta) 

G13,2  

343 V * Vuokrat G13,2  

105 V * Hallinnointipalkkiot G13,2  

344 V * Muut vähennyskelpoiset liiketoiminnan muut kulut G13,2  

OT2   Vähennyskelvottomat kulut   

365 V  Välittömät verot G13,2  

366 V  Sakot ja muut rangaistusmaksut G13,2  

367 V  Muut vähennyskelvottomat kulut  G13,2  

OT2   Rahoituskulut   

346 V *V/P Korkokulut G13,2  

345 V  Vähennysrajoitteiset korkokulut (EVL 18 a §) G13,2  

347 V *V/P Vähennyskelpoinen osuus G13,2  

348 V  Muut rahoituskulut G13,2  

349 V * Vähennyskelpoinen osuus G13,2  

352 V  Varausten lisäykset G13,2  



 

 

 

Tun-

nus 

P/V Laskenta 

/tarkistus 

Kuvaus Muoto Sallitut ar-

vot 

353 V * Vähennyskelpoinen osuus (EVL 43,46a,47 §) G13,2  

354 V * Kirjanpidon ulkopuoliset vähennyskelpoiset kulut 

(esim. koulutusvähennys, täytä lomake 79) 

G13,2  

355 V *H ELINKEINOTOIMINNAN VEROTUKSESSA 

VÄHENNYSKELPOISET KULUT YHTEENSÄ 

G13,2  

356 V  Henkilökohtaisen tulolähteen kulut yhteensä (täytä 

lomake 7B) 

R13,2  

357 V  Maatalouden tulolähteen kulut yhteensä (täytä lo-

make 7C) 

R13,2  

OTS   TULOS   

358 V H #359 Elinkeinotoiminnan tulos R13,2  

360 V  Henkilökohtaisen tulolähteen tulos R13,2  

362 V  Maatalouden tulolähteen tulos R13,2  

OTS   TAPPIO   

359 V H #358 Elinkeinotoiminnan tappio R13,2  

361 V  Henkilökohtaisen tulolähteen tappio R13,2  

363 V  Maatalouden tulolähteen tappio R13,2  

OTS   Yhtiömiehiä koskevat tiedot ja heille sekä heidän 

omaisilleen maksetut vuokrat, korot, luovutus-

hinnat ja muut suoritukset 

  

001 V  Osatietoryhmä alkaa N8  

760 V *V/P Yhtiömiehen nimi AN70  

761 V *V/P Yhtiömiehen henkilö- tai Y-tunnus YTUNNUS2|| 

HETU2 

 

606 V *H Yhtiömies 

1=Aänetön 

2=Vastuunalainen 

N1 1,2 

619 V *H Vastuunalaisen yhtiömiehen yksityistilin saldo tili-

kauden päättyessä 

G13,2  

106 V * Yhtiömiehen tulo-osuus euroina R13,2  



 

 

 

Tun-

nus 

P/V Laskenta 

/tarkistus 

Kuvaus Muoto Sallitut ar-

vot 

620 V * Yhtiömiehen tulo-osuus prosentteina 

Tiedon muoto on normaalisti +D3,4. Pääomarahas-

toyhtymällä tiedon muoto on +D3,8. 

AN12  

107 V * Äänettömän yhtiömiehen pääomapanos tilikauden 

päättyessä 

R13,2  

621 V  Osakas työskennellyt yhtiössä tilikauden aikana 

(1=Kyllä) 

N1 1 

631 V *V/P Vuokran määrä R13,2  

632 V *V/P Koron määrä R13,2  

506 V *V/P Luovutushinnan määrä R13,2  

633 V *V/P Muu suoritus R13,2  

009 V  Osatietoryhmä loppuu N8  

OTS   Erittely elinkeinotoiminnan varoihin kuuluvista 

huoneistoista ja kiinteistöistä, joita yhtiömiehet 

ovat käyttäneet omana tai perheensä asuntona 

  

001 V  Osatietoryhmä alkaa N8  

600 V *V/P Osakkaan henkilötunnus HETU2  

601 V *V/P Kiinteistön tai kiinteistö-/asunto-osakeyhtiön nimi AN70  

603 V *V/P Käyttöaika asuntona PPKKVVVV-

PPKKVVVV 

 

604 V *V/P Nettovarallisuuslaskelmassa käytetty arvo R13,2  

009 V  Osatietoryhmä loppuu N8  

OTS   Laskelma vähennyskelvottomista korkokuluista 

(EVL 18.2 §) 

  

652 V  Oikaistu negatiivinen oma pääoma R13,2  

653 V  Peruskorko+1% +D2,2  

383 V *V/P Korot, jotka eivät ole vähennyskelpoisia elinkeinotoi-

minnan tulolähteen tulosta 

R13,2  

OTS   Varallisuuslaskelma   

OT2   Elinkeinotoiminnan varat   



 

 

 

Tun-

nus 

P/V Laskenta 

/tarkistus 

Kuvaus Muoto Sallitut ar-

vot 

OT2   Käyttöomaisuus   

701 V * Aineettomat oikeudet R13,2  

702 V * Pitkävaikutteiset menot R13,2  

703 V *H Kiinteistöt (täytä lomake 18B) R13,2  

704 V * Koneet ja kalusto R13,2  

705 V *H Käyttöomaisuusarvopaperit (täytä lomake 8B) R13,2  

706 V * Muu käyttöomaisuus R13,2  

707 V  Käyttöomaisuus yhteensä R13,2  

OT2   Vaihto-omaisuus   

708 V * Tavarat R13,2  

709 V * Muu vaihto-omaisuus R13,2  

710 V  Vaihto-omaisuus yhteensä R13,2  

OT2   Rahoitussaamiset   

711 V * Myyntisaamiset G13,2  

712 V * Lainasaamiset G13,2  

713 V * Siirtosaamiset G13,2  

714 V * Rahat G13,2  

715 V * Pankkisaamiset G13,2  

745 V *H Rahoitusomaisuusarvopaperit (täytä lomake 8B) G13,2  

716 V * Muu rahoitusomaisuus G13,2  

717 V  Rahoitusomaisuus yhteensä G13,2  

718 V *H ELINKEINOTOIMINNAN VARAT YHTEENSÄ G13,2  

OT2   Elinkeinotoiminnan velat   

719 V * Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta R13,2  

746 V * Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta R13,2  

720 V * Ostovelat R13,2  



 

 

 

Tun-

nus 

P/V Laskenta 

/tarkistus 

Kuvaus Muoto Sallitut ar-

vot 

721 V * Velat osakkaille R13,2  

722 V * Siirtovelat R13,2  

723 V * Muut pitkäaikaiset velat R13,2  

724 V * Muut lyhytaikaiset velat R13,2  

747 V * Oikaistu negatiivinen oma pääoma R13,2  

725 V *H ELINKEINOTOIMINNAN VELAT YHTEENSÄ G13,2  

OTS   Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus   

733 V *H #734 Elinkeinotoiminnan positiivinen nettovarallisuus R13,2  

734 V *H #733 Elinkeinotoiminnan negatiivinen nettovarallisuus R13,2  

OTS   Henkilökohtainen tulolähde   

726 V * Saamiset osakkailta R13,2  

727 V * Muut saamiset R13,2  

728 V * Muut varat R13,2  

729 V * Varat yhteensä R13,2  

730 V  Velat yhteensä R13,2  

OTS   Maatalouden tulolähde   

731 V * Maatalouden varat yhteensä (täytä lomake 7C) R13,2  

732 V * Maatalouden velat yhteensä R13,2  

735 V *#736 Maatalouden positiivinen nettovarallisuus R13,2  

736 V *#735 Maatalouden negatiivinen nettovarallisuus R13,2  

OTS   Elinkeinoyhtymän oman pääoman erittely   

737 V *H Äänettömien yhtiömiesten panokset tilikauden 

alussa 

R13,2  

738 V *H Äänettömien yhtiömiesten panosten muutos G13,2  

739 V *H Muu oma pääoma tilikauden alussa G13,2  

740 V *H Voitto-osuus äänettömille yhtiömiehille R13,2  



 

 

 

Tun-

nus 

P/V Laskenta 

/tarkistus 

Kuvaus Muoto Sallitut ar-

vot 

741 V *H Vastuunalaisten yhtiömiesten yksityisnostot / -sijoi-

tukset 

G13,2  

742 P/V *H Tilikauden voitto/tappio (kirjanpito) G13,2  

743 V *H Oma pääoma yhteensä G13,2  

OTS   Tilintarkastus   

177 V *V/P Tilintarkastus suoritettu (1=kyllä, 2=ei, suoritetaan 

myöhemmin, 3=ei, tilintarkastuslain 2 luvun 2 §:n pe-

rusteella tilintarkastaja on jätetty valitsematta) 

N1 1,2,3, 

178 V V/P Sisältääkö tilintarkastuskertomus tilintarkastuslain 3 

luvun 5§:ssä tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huo-

mautuksia tai lisätietoja (1=kyllä, 2=ei) 

N1 1,2, 

OTS   Omistusosuuksien muutos ja tappio 

Merkitse verovuosi, jolloin yhtymän osuuksista yli 

puolet on vaihtanut omistajaa muun saannon kuin 

perinnön tai testamentinvuoksi. Jos vaihtuminen on 

tapahtunut vaiheittain usean vuoden aikana, mer-

kitse se verovuosi, jota ennen tai jonka aikana syn-

tyneet tappiot eivät omistajanvaihdosten vuoksi ole 

vähennyskelpoisia. 

  

108 V * Verovuosi jolloin vaihto on tapahtunut VVVV  

OTS   Käyttöomaisuusarvopapereiden ja -kiinteistöjen 

luovutusvoitot 

  

393 V  Luovutusvoitot R13,2  

OTS   Maksetut palkat   

394 V  Pääomatulo-osuuden laskemisessa huomioon otet-

tavien palkkojen määrä 

R13,2  

999 P  Tietueen loppumerkki N8  

 

8 TARKISTUKSET 

 

Uusi/ 

Muutt 

Tunnus Laskentasäännön tai tarkistuksen kuvaus 

 316 =300+318+301+302+303+305+306+308+312+313+314+315+563 



 

 

 

Uusi/ 

Muutt 

Tunnus Laskentasäännön tai tarkistuksen kuvaus 

#1677; Liikevaihto (300)+ Saadut avustukset ja tuet (318) +Liiketoiminnan muut 

tuotot (301) + Saadut osingot ja osuuskunnan ylijäämät (302) + Korkotuotot 

(303) + Tulo-osuuksien veronalainen osuus (305) + Muut rahoitustuotot (306) + 

Palautuvat arvonalennukset veronalainen osuus (EVL 5a §) (308) + Varausten 

vähennykset veronalainen osuus (312) + Auton yksityiskäyttö (313) + Tavaroi-

den yksityiskäyttö (314) + Muu yksityiskäyttö (315)  + Veronalainen osuus (563) 

pitää olla yhtä suuri kuin Elinkeinotoiminnan veronalaiset tuotot yhteensä (316). 

 355 =333+334+335+336+338+340+342+343+105+344+347+349+353+354  

#1787; Ostot ja varastojen muutokset (333) + Ulkopuoliset palvelut (334) + Pal-

kat ja palkkiot (335) + Eläke ja henkilösivukulut (336) + Poistot vähennyskelpoi-

nen osuus (338) + Käyttöomaisuuden arvonalentumiset vähennyskelpoinen 

osuus (340) + Vähennyskelpoinen osuus edustuskuluista (342) + Vuokrat (343) 

+ Hallinnointipalkkiot (105) + Muut vähennyskelpoiset liiketoiminnan muut kulut 

(344) + Korkokulut vähennyskelpoinen osuus (347) + Muut rahoituskulut vähen-

nyskelpoinen osuus (349) + Varausten lisäykset vähennyskelpoinen osuus (353) 

+ Kirjanpidon ulkopuoliset vähennyskelpoiset kulut (354) pitää olla yhtä suuri 

kuin Elinkeinotoiminnan verotuksessa vähennyskelpoiset kulut yhteensä (355). 

 337, 

338 

#1044; Jos on ilmoitettu Poistot (337) nollasta poikkeavalla arvolla, on ilmoitet-

tava Vähennyskelpoinen osuus poistoista (338). Tiedon 338 arvo voi olla nolla. 

 337, 

338 

#1045; Jos on ilmoitettu Vähennyskelpoinen osuus poistoista (338) nollasta 

poikkeavalla arvolla, on ilmoitettava Poistot (337) nollasta poikkeavalla arvolla. 

 339, 

340 

#1046; Jos on ilmoitettu Käyttöomaisuuden arvonalentumiset (339) nollasta 

poikkeavalla arvolla, on ilmoitettava Vähennyskelpoinen osuus käyttöomaisuu-

den arvonalentumisista (340). Tiedon 340 arvo voi olla nolla. 

 339, 

340 

#1047; Jos on ilmoitettu Vähennyskelpoinen osuus käyttöomaisuuden arvon-

alentumisista (340) nollasta poikkeavalla arvolla, on ilmoitettava Käyttöomaisuu-

den arvonalentumiset (339) nollasta poikkeavalla arvolla. 

 341 

 

#399; Jos on ilmoitettu tieto Edustuskulut (341) nollasta poikkeavalla arvolla, on 

ilmoitettava myös Vähennyskelpoinen osuus edustuskuluista 50 % (EVL 8 § 8 

kohta) (342). 

 342  #834; Tieto Vähennyskelpoinen osuus edustuskuluista (342) saa olla enintään 

50 % tiedosta Edustuskulut (341). 

 342 #836; Jos on ilmoitettu tieto Vähennyskelpoinen osuus edustuskuluista (342 ) 

nollasta poikkeavalla arvolla, on ilmoitettava Edustuskulut (341) nollasta poik-

keavalla arvolla. 

 346, 

347 

 

#837; Jos on ilmoitettu tieto Korkokulut vähennyskelpoinen osuus (347) nollasta 

poikkeavalla arvolla, on ilmoitettava Korkokulut (346), ja tiedon 347 oltava pie-

nempi tai yhtä suuri kuin 346. 

 358, 

359 

=316-355 jos tulos positiivinen 

=|316-355| jos tulos negatiivinen 

 

#403; Elinkeinotoiminnan veronalaiset tuotot yhteensä (316) – Elinkeinotoimin-

nan verotuksessa vähennyskelpoiset kulut yhteensä (355) on oltava yhtä suuri 

kuin Elinkeinotoiminnan tulos (358) tai Elinkeinotoiminnan tappio (359). 

 358#359 #802; Vain toisessa tiedoista  Elinkeinotoiminnan tulos (358) tai Elinkeinotoimin-

nan tappio (359) voi olla nollasta poikkeava arvo. 



 

 

 

Uusi/ 

Muutt 

Tunnus Laskentasäännön tai tarkistuksen kuvaus 

 360, 

361 

=330 - 356  jos tulos positiivinen 

=|330-356|  jos tulos negatiivinen 

 

#413; Henkilökohtaisen tulolähteen tuotot ja veronalaiset luovutusvoitot (330) – 

Henkilökohtaisen tulolähteen kulut yhteensä (356) pitää olla yhtä suuri kuin Hen-

kilökohtaisen tulolähteen tulos (360) tai Henkilökohtaisen tulolähteen tappio 

(361). 

 362, 

363 

362 = 332 - 357  jos tulos positiivinen jos se on negatiivinen 

363 =-(332-357) 

 

#414; Maatalouden tulolähteen tuotot yhteensä (332) – Maatalouden tulolähteen 

kulut yhteensä (357) pitää olla yhtä suuri kuin Maatalouden tulolähteen tulos 

(362) tai Maatalouden tulolähteen tappio (363). 

 606, 

619, 

620, 

621, 

761 

#1449; Jos on annettu tieto Yhtiömies 1=Äänetön, 2=Vastuunalainen (606) ja/tai 

Vastuunalaisen yhtiömiehen yksityistilin saldo tilikauden päättyessä (619)  ja/tai 

Yhtiömiehen tulo-osuus prosentteina (620) ja/tai Osakas työskennellyt yhtiössä 

tilikauden aikana (1=Kyllä) (621), pitää tieto Yhtiömiehen henkilö- tai y-tunnus 

(761) antaa. 

 606, 

619 

#1413; Jos on annettu tieto Yhtiömies on valtuunalainen (606:2), pitää antaa 

myös tieto Vastuunalaisen yhtiömiehen yksityistilin saldo tilikauden päättyessä 

(619). Tiedon 619 arvo voi olla nolla. 

 600, 

601, 

603, 

604 

#1435; Jos joku tiedoista Osakkaan henkilötunnus (600), Kiinteistön tai kiin-

teistö-/asunto-osakeyhtiön nimi (601), Käyttöaika asuntona (603), Nettovaralli-

suuslaskelmassa käytetty arvo (604) on annettu, pitää kaikki tiedot antaa. 

Muutt 603 #510; Tiedon Käyttöaika asuntona (603) loppupäivämäärän on oltava verovuo-

delta 2022 

 718 701+702+703+704+705+706+708+709+711+712+713+714+715+745+716 = 

718 

 

#415; Aineettomat oikeudet (701) + Pitkävaikutteiset menot (702) + Kiinteistöt 

(703) + Koneet ja kalusto (704) + Käyttöomaisuusarvopaperit (705) + Muu käyt-

töomaisuus (706) + Tavarat (708) + Muu vaihto-omaisuus (709) + Myyntisaami-

set (711) + Lainasaamiset (712) + Siirtosaamiset (713) + Rahat (714) + Pankki-

saamiset (715) + Rahoitusomaisuusarvopaperit (745) + Muu rahoitusomaisuus 

(716) pitää olla yhtä suuri kuin Elinkeinotoiminnan varat yhteensä (718). 

 725 719+746+720+721+722+723+724-747 = 725 

 

#416; Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta (719) + Lyhytaikaiset lainat rahoitus-

laitoksilta (746) + Ostovelat (720) + Velat osakkaille (721) + Siirtovelat (722) + 

Muut pitkäaikaiset velat (723) + Muut lyhytaikaiset velat (724) – Oikaistu negatii-

vinen oma pääoma (747) pitää olla yhtä suuri kuin Elinkeinotoiminnan velat yh-

teensä (725). 

 747 #838; Jos on ilmoitettu tieto Oikaistu negatiivinen oma pääoma (747) nollasta 

poikkeavalla arvolla, on ilmoitettava  Korot, jotka eivät ole vähennyskelpoisia 



 

 

 

Uusi/ 

Muutt 

Tunnus Laskentasäännön tai tarkistuksen kuvaus 

elinkeinotoiminnan tulolähteen tulosta (383). Jos tiedolla 383 ei ole ilmoitettavaa, 

annetaan tieto nollana. 

 733 718 -725 = 733 jos tulos positiivinen tai |734| jos tulos negatiivinen  

 

#417; Elinkeinotoiminnan varat yhteensä (718) – Elinkeinotoiminnan velat yh-

teensä (725) pitää olla yhtä suuri kuin Elinkeinotoiminnan positiivinen nettovaral-

lisuus (733) tai Elinkeinotoiminnan negatiivinen nettovarallisuus (734). 

 733#734 733 tai 734 

 

#991; Vain toisessa tiedoista Elinkeinotoiminnan positiivinen nettovarallisuus 

(733) tai Elinkeinotoiminnan negatiivinen nettovarallisuus (734) voi olla  nollasta 

poikkeava arvo.  

 729 726+727+728 = 729 

 

#418; Saamiset osakkailta (726) + Muut saamiset (727) + Muut varat (728) pitää 

olla yhtä suuri kuin Varat yhteensä (729). 

 735 731-732 = 735 jos tulos positiivinen tai |736| jos tulos negatiivinen 

 

#419; Maatalouden varat yhteensä (731) – Maatalouden velat yhteensä (732) pi-

tää olla yhtä suuri kuin Maatalouden positiivinen nettovarallisuus (735) tai Maa-

talouden negatiivinen nettovarallisuus (736). 

 735#736 735 tai 736 

 

#992; Vain toisessa tiedoista Maatalouden positiivinen nettovarallisuus (735) tai 

Maatalouden negatiivinen nettovarallisuus (736) voi olla nollasta poikkeava arvo. 

 743 737 + 738 +739 - 740 +741 +742 = 743 

 

#420; Äänettömien yhtiömiesten panokset tilikauden alussa (737) + Äänettömien 

yhtiömiesten panosten muutos (738) + Muu oma pääoma tilikauden alussa (739) 

- Voitto-osuus äänettömille yhtiömiehille (740) + Vastuunalaisten yhtiömiesten 

yksityisnostot/-sijoitukset (741) + Tilikauden voitto/tappio (742) pitää olla yhtä 

suuri kuin Oma pääoma yhteensä (743). 

 177, 

178 

Jos 177 = 1 on ilmoitettava myös 178 

 

#442; Jos tiedon Tilintarkastus suoritettu (177) arvo on 1 (Kyllä), on ilmoitettava 

myös tieto Sisältääkö tilintarkastuskertomus tilintarkastuslain 15 §:ssä tarkoitet-

tuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja? (178). 

 177, 

178 

Jos 177 = 2 tai 3 ei saa antaa tietoa 178 

 

#471; Jos tiedon Tilintarkastus suoritettu (177) arvo on 2 (Ei, suoritetaan myö-

hemmin) tai 3 (Ei, tilintarkastaja on jätetty valitsematta), ei saa ilmoittaa tietoa Si-

sältääkö tilintarkastuskertomus tilintarkastuslain 15 §:ssä tarkoitettuja kielteisiä 

lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja? (178). 

 969, 

761, 

742 

#1436; Jos tietoa Ilmoitettavia tietoja ei ole (969:1), ovat  tiedot Tilikauden 

voitto/tappio (kirjanpito) (742) ja Yhtiömiehen henkilö- tai Y-tunnus (761) pakolli-

sia tietoja. 



 

 

 

Uusi/ 

Muutt 

Tunnus Laskentasäännön tai tarkistuksen kuvaus 

 969, 

041, 

044, 

042, 

048, 

014 

#1446; Jos tieto Ilmoitettavia tietoja ei ole (1=kyllä) (969) on annettu, ei muita 

kuin pakollisia tietoja, veroilmoitusta täydentävän henkilön tietoja (041, 044, 

042), ohjelmistotietoa (048) ja Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto 

(014) saa antaa. 

 104 

105, 106, 

107, 108 

#1771; Tiedot Hallinnointipalkkiot (105), Yhtiömiehen tulo-osuus euroina (106), 

Äänettömän yhtiömiehen pääomapanos tilikauden päättyessä (107), Verovuosi 

jolloin vaihto on tapahtunut (108) voi antaa vain, jos Ilmoittaja on pääomarahas-

toyhtymä (104) on annettu. 

 620 #1772; Jos yksikin Yhtiömiehen tulo-osuus tieto on annettu prosentteina (620), 

muutkin saman ilmoituksen Yhtiömiehen tulo-osuustiedot on annettava prosent-

teina (620). 

 106 

620 

#1774; Yhtiömiehen tulo-osuus pitää antaa joko euroina (106) tai prosentteina 

(620). Molempia ei voi antaa. 

 106 #1775; Jos yhtiömiehen tulo-osuus tietoja on annettu euroina (106), pitää kaik-

kien yhtiömiesten tulo-osuustietojen yhteenlaskettu summa olla yhtä suuri kuin 

Elinkeinotoiminnan tulos (358) + Henkilökohtaisen tulolähteen tulos (360)+ Maa-

talouden tulolähteen tulos (362) 

 620 #1776; Jos Ilmoittaja on pääomarahastoyhtymä (104) on annettu, tiedon  

Yhtiömiehen tulo-osuus prosentteina (620) muoto on +D3,8. Muuten tiedon 

muoto on +D3,4. 

 

9 HUOMAUTUKSET 

 

Uusi/ 

Muutt 

Tun-

nus 

Huomautuksen kuvaus 

 316 tai 

355, 

358 tai 

359 

#839; Jos jompikumpi tiedoista Elinkeinotoiminnan veronalaiset tuotot yhteensä 

(316) tai Elinkeinotoiminnan verotuksessa vähennyskelpoiset kulut yhteensä (355) 

on ilmoitettu nollasta poikkeavalla arvolla, pitää ilmoittaa myös Elinkeinotoiminnan 

tulos (358) tai Elinkeinotoiminnan tappio (359). 

 734 tai 

733, 

718 tai 

725 

#835; Jos jompikumpi tiedoista Elinkeinotoiminnan varat yhteensä (718) tai Elin-

keinotoiminnan velat yhteensä (725) on ilmoitettu nollasta poikkeavalla arvolla, pi-

tää ilmoittaa myös Elinkeinotoiminnan positiivinen nettovarallisuus (733) tai Elin-

keinotoiminnan negatiivinen nettovarallisuus (734). 

 743, 

737, 

738, 

739, 

740, 

741,  

742 

#840; Jos joku tiedoista Äänettömien yhtiömiesten panokset tilikauden alussa 

(737), Äänettömien yhtiömiesten panosten muutos (738), Muu oma pääoma tili-

kauden alussa (739), Voitto-osuus äänettömille yhtiömiehille (740), Vastuunalais-

ten yhtiömiesten yksityisnostot/-sijoitukset (741) tai Tilikauden voitto/tappio (742) 

on ilmoitettu nollasta poikkeavalla arvolla, pitää ilmoittaa myös Oma pääoma yh-

teensä (743). 

 302 Jos tieto Saadut osingot ja osuuskunnan ylijäämät (302) on ilmoitettu nollasta 

poikkeavalla arvolla eikä 73B-lomaketta ole, annetaan huomautus. 

 



 

 

 

Uusi/ 

Muutt 

Tun-

nus 

Huomautuksen kuvaus 

#1037; Olet ilmoittanut 6A-lomakkeella tietoja kohdassa Saadut osingot ja osuus-

kunnan ylijäämät (302), anna erittely osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä lo-

makkeella 73B. 

 331 Jos tieto Henkilökohtaisen tulolähteen osingot ja osuuskunnan ylijäämät  (331) on 

ilmoitettu nollasta poikkeavalla arvolla eikä 73B-lomaketta ole, annetaan huomau-

tus. 

 

#1175; Olet ilmoittanut 6A-lomakkeella tietoja kohdassa Henkilökohtaisen tuloläh-

teen osingot ja osuuskunnan ylijäämät  (331), anna erittely osingoista ja osuus-

kunnan ylijäämistä lomakkeella 73B 

 703 Jos tieto Kiinteistöt (703) on ilmoitettu nollasta poikkeavalla arvolla eikä 18B-loma-

ketta ole, annetaan huomautus. 

 

#1038; Olet ilmoittanut 6A-lomakkeella tietoja kohdassa Kiinteistöt (703), anna 

erittely kiinteistöistä lomakkeella 18B. 

 705, 

745  

Jos tieto Käyttöomaisuusarvopaperit (705) tai Rahoitusomaisuusarvopaperit (745) 

on ilmoitettu nollasta poikkeavalla arvolla eikä 8B-lomaketta ole, annetaan huo-

mautus. 

 

#1039; Olet ilmoittanut 6A-lomakkeella tietoja kohdassa Käyttöomaisuusarvopa-

perit  (705) tai Rahoitusomaisuusarvopaperit (745), anna erittely käyttö- tai rahoi-

tusomaisuusarvopapereista lomakkeella 8B. 

 606, 

619 

#1414; Jos on annettu tieto Yhtiömies on äänetön (606:1), ei tietoa Vastuunalai-

sen yhtiömiehen yksityistilin saldo tilikauden päättyessä (619) saa antaa. 

 178 Jos tiedon Sisältääkö tilintarkastuskertomus tilintarkastuslain 3 luvun 5§:ssä tar-

koitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja (178) arvo on 1 (=kyllä), 

annetaan huomautus 

 

#650; Sisältääkö tilintarkastuskertomus todella kielteisiä lausuntoja? 

 

10 OHJE TIETOON ILMOITTAJA ON PÄÄOMARAHASTOYHTYMÄ 

Tietuekuvauksessa seuraavat tiedot voi antaa vain, jos Ilmoittaja on pääoma-

rahasto -tieto (104) on annettu: 

104 Ilmoittaja on pääomarahasto 

Ilmoita tieto, jos ilmoituksen antaja on kommandiittiyhtiö, jonka yksinomaisena 

ja tosiasiallisena tarkoituksena on pääomasijoitustoiminnan harjoittaminen.  

105 Hallinnointipalkkio 

Ilmoita tulosta vähennettävän hallinnointipalkkion määrä. 

106 Yhtiömiehen tulo-osuus euroina 



 

 

 

Ilmoita yhtiömiehelle jaettavan tulo-osuuden määrä euroina. Ilmoita yhtiömie-

helle jaettava tulo-osuus verovuoden tuloksesta ennen tappioiden vähentä-

mistä (Verohallinto vähentää käytettävissä olevat edellisten vuosien verotuk-

sessa vahvistetut tappiot automaattisesti).  Huom! Tiedon voi antaa vaihtoeh-

toisesti prosentteina tunnuksella 620 Yhtiömiehen tulo-osuus prosentteina. 

Tieto on annettava samalla tunnuksella (joko euroina tai prosentteina) kaikille 

yhtiömiehille. 

107 Äänettömän yhtiömiehen pääomapanos tilikauden päättyessä 

Ilmoita äänettömän yhtiömiehen tilikauden päättymiseen mennessä suoritta-

man pääomapanoksen määrä euroina. 

108 Verovuosi jolloin vaihto on tapahtunut 

Ilmoita se verovuosi, jolloin yhtymän osuuksista yli puolet on vaihtanut omista-

jaa muun saannon kuin perinnön tai testamentin vuoksi. Jos vaihtuminen on 

tapahtunut vaiheittain usean vuoden aikana, ilmoita se verovuosi, jota ennen 

tai jonka aikana syntyneet tappiot eivät ole vähennyskelpoisia omistajanvaih-

dosten vuoksi. 

304 Voitto-osuudet yhtymistä/305 Tulo-osuuksien veronalainen osuus 

(TVL 16 ja 16a §)  

Jos ilmoitat tulo-osuuksia toisista yhtymistä, anna erittelytiedot tulo-osuuksista 

lomakkeella 37. 


