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Versiohistoria 

 

Päivä Versio Kuvaus 

7.2.2023 1.0 Ensimmäinen vuoden 2023 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 

Tällä lomakkeella yritys tai yhteisö voi vaatia verotuksessa yleistä lisävä-

hennystä tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteella (Laki tutkimus- ja 

kehittämistoiminnan menoihin perustuvista lisävähennyksistä verotuk-

sessa, jäljempänä "laki"). Lisäksi liitteenä on annettava vapaamuotoinen 

selvitys vähennyksen perusteena olevasta tutkimus- ja kehittämistoimin-

nasta. 

Elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulosta tehtävän tutkimus- ja kehittä-

mistoiminnan yleisen lisävähennyksen määrä on 50 prosenttia yrityksen 

tai yhteisön omaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvistä palkka- ja 

ostopalvelumenoista. 

Lisävähennyksen enimmäismäärä verovuonna on 500 000 euroa ja ala-

raja 5 000 euroa. 

Lakia sovelletaan rinnakkain tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähen-

nyksestä verovuosina 2021—2027 annetun lain säännösten kanssa siten, 

ettei lain mukaista yleistä lisävähennystä saa tehdä samoista menoista, 

joiden perusteella on vaadittu väliaikaisen lain mukainen lisävähennys. 

Yleisen lisävähennyksen määrä ilmoitetaan myös Tuloverolaskelmassa 

pääverolomakkeessa tai muussa vastaavassa laskelmassa. 

Ilmoitusta koskevat tarkemmat täyttöohjeet Verohallinnon sivuilta kohdasta 

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

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). 

https://www.vero.fi/globalassets/tietoa-verohallinnosta/ohjelmistokehittajille/verohallinto_s%C3%A4hk%C3%B6isen-ilmoittamisen-yleiskuvaus.pdf
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/lomakkeet/
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSY067
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSY067
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSY02C
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSY02C


 

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 7.2.2023 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  Uusi tietovirta vuodelle 2023. Ensimmäinen jul-

kaistu versio 

 

 

7 TUNNUS-TIETO LUETTELO 

 

Tunnus P/

V 

Laskenta 

/tarkistus 

Kuvaus Muoto Sallitut ar-

vot 

000 P  Tietuetunnus AN8 VSY67Y23 

045 P  Välityspalvelun tunnus AN3  

048 P  Tieto lähettävästä ohjelmistosta AN35  

014 P  Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto Y-

TUNNUS_AN2 

 

198 P  Ohjelmiston tuottama aikaleima PPKKVVVV 

HHMMSS 

 

010 P  Verovelvollisen Y-tunnus YTUNNUS2|| 

HETU2 

 

054 P  Tilikausi PPKKVVVV-  

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


 

Tunnus P/

V 

Laskenta 

/tarkistus 

Kuvaus Muoto Sallitut ar-

vot 

PPKKVVVV 

OTS   Laskelma menoista ja yleisestä lisävähennyksestä   

OTS   Vähennyksen perusteena olevat menot   

161 V * Tutkimus- ja kehittämistoimintaan kohdistuvat palkat R13,2  

162 V * Tutkimus- ja kehittämistoimintaan kohdistuvat ostetut tut-

kimus- ja kehittämistoiminnan palvelut 

R13,2  

OTS   Tukien ja väliaikaisen lisävähennyksen vaikutus   

163 V  Palkka- ja ostopalvelumenoihin kohdistuvat tuet R13,2  

164 V  Väliaikaisen lisävähennyksen kulut (liite 67A) R13,2  

OTS   Laskelma yleisestä lisävähennyksestä   

165 P  Vähennyksen peruste: kulut, joista on vähennetty tuet ja 

väliaikaisen vähennyksen vaikutus 

R13,2  

166 P  Laskennallinen vähennys, jossa enimmäismäärää ei ole 

huomioitu 

R13,2  

160 V  Enimmäismäärän ylittävä osuus (josta lisävähennystä ei 

voi saada)  

R13,2  

156 V  Yritysjärjestelyiden vaikutus R13,2  

167 P * Yleisen lisävähennyksen määrä R13,2  

999 P  Tietueen loppumerkki N8  

 

8 TARKISTUKSET 

 

Uusi/ 

Muutt 

Tunnus Laskentasäännön tai tarkistuksen kuvaus 

 167 Tarkistetaan, että Yleisen lisävähennyksen määrä (167) on 5 000,00 - 500 

000,00 välillä 

  

#1870; Yleisen lisävähennyksen enimmäismäärä (167) on 500 000 euroa ja 

vähimmäismäärä 5 000 euroa. 

 161, 162 Tarkistetaan, Tutkimus- ja kehittämistoimintaan kohdistuvat palkat (161) ja 

Tutkimus- ja kehittämistoimintaan kohdistuvat ostetut tutkimus- ja kehittä-

mis-toiminnan palvelut (162) -kohdista, että ainakin toisessa on nollasta 

poikkeava arvo.  

 

#1871; Joko tieto Tutkimus- ja kehittämistoimintaan kohdistuvat palkat (161) 

tai tieto Tutkimus- ja kehittämistoimintaan kohdistuvat ostetut tutkimus- ja 

kehittämistoiminnan palvelut (162) on annettava 



 

 

9 HUOMAUTUKSET 

Tietovirtaan ei liity huomautuksia. 

10 LASKENTAOHJEET  

Tietovirtaan ei liity laskentaohjeita. 
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