Täyttöohje 2.4.2020

Sähköisen varainsiirtoveroilmoituksen täyttäminen
Lomake.fi:ssä - ohje arvopaperikauppiaalle
Tämän esimerkin ilmoitus annetaan tilanteessa, jossa on
• yksi ostaja
• kaksi myyjää
• kaupan kohteena liikeosakkeita.

1. Olet ilmoituksen etusivulla.

2. Valitse ilmoittajaksi arvopaperikauppias ja täytä arvopaperikauppiaan tiedot.
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3. Täytä ostajan tai muun luovutuksensaajan tiedot.

4. Täytä kauppakirjan tai muun sopimuksen tiedot.
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5. Täytä hankitun omaisuuden tiedot.
Tässä esimerkissä ostaja on ostanut 10 kpl liikeosakkeita.

6. Täytä tiedot kauppahinnasta ja muista vastikkeista.
Jos tietoa ei ole, syötä kenttään arvoksi 0,00.
Täytä tiedot lisäkauppahinnasta.
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7. Täytä kenttään "Varainsiirtoveron määrä" ostajalta perimäsi varainsiirtovero.
Ohjelma täyttää automaattisesti kentän "Ostajan osuus kauppahinnasta ja muista vastikkeista".

8. Kun olet täyttänyt kaikki kaupan kohdetta koskevat tiedot, klikkaa Lisää rivi -painiketta.
Näkymä ennen tietojen lisäämistä:

Näkymä tietojen lisäämisen jälkeen:
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9. Seuraavaksi siirrytään täyttämään myyjän tietoja.
Tässä esimerkissä on ollut kaksi myyjää.
Ennen kuin voit syöttää myyjän tietoja, sinun tulee aktivoida Omaisuus-taulukosta se kaupan
kohde, jonka myyjän haluat ilmoittaa.
Myyjän omaisuuslaji-näkymä näyttää tältä, ennen kuin olet valinnut omaisuuslajia, jonka myyjää
olet ilmoittamassa.
HUOM: Myyjän omaisuuslaji-näkymään EI TÄYTETÄ omaisuutta koskevia tietoja. Tietojen
täyttäminen estää ilmoituksen lähettämisen. Esim. virheilmoitus "Kenttä 'Kaupan kohteen Ytunnus' on pakollinen tieto", johtuu tästä.

Koska omaisuuslajia ei ole
aktivoitu Omaisuuslajitaulukosta, ovat myyjän
omaisuuslaji-kentät tyhjät.
Älä täytä näihin kenttiin
mitään tietoja!

Jotta voit täyttää myyjää koskevat tiedot, tuplaklikkaa Omaisuuslaji-taulukolta sitä riviä, jonka
myyjän haluat ilmoittaa.
Löydät Omaisuuslaji-taulukon vierittämällä näyttöä ylöspäin, myyjä-tietojen yläpuolelle.

Klikkaa riviä kaksi kertaa
hiiren vasemmalla
painikkeella. Näin
liikeosakkeiden tiedot siirtyvät
myyjän omaisuus-kenttiin.
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Myyjän omaisuuslaji-näkymä näyttää hiiren tuplaklikkauksen jälkeen nyt tältä eli kaupan kohteen
tiedot ovat siirtyneet myyjän omaisuuslaji-näkymälle:

10. Täytä myyjää tai muuta luovuttajaa koskevat tiedot.

11. Täytä myyjän luovuttamien osakkeiden kpl-määrä.
Huomaa, että myyjän / myyjien yhteenlasketun osuuden tulee olla saman suuruinen, kuin mikä on
ostajan hankkima osuus.
Esimerkissä ostaja oli ostanut 10 osaketta. Toinen myyjistä omisti osakkeista 8 kpl ja toinen 2 kpl.
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12. Valitse oikea vaihtoehto kohdassa Lisätiedot hankinnasta, mikäli jokin kentistä on
avoinna.

13. Antamasi myyjän tiedot siirtyvät ilmoitukselle klikkaamalla Lisää rivi -painiketta.
Ennen tietojen lisäämistä myyjän tiedot -taulukko näyttää tältä:

Myyjän tietojen lisäämisen jälkeen myyjän tiedot -taulukko näyttää tältä. Nyt ensimmäinen myyjä
on lisätty ilmoitettaviin tietoihin.
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14. Jos luovutuksella on ollut vain yksi myyjä, siirry ohjeen sivulle 10.
15. Toinen myyjä lisätään siirtymällä takaisin Omaisuuslaji-taulukkoon ja tuplaklikkaamalla
uudestaan sitä kaupan kohteen riviä, jonka myyjä halutaan ilmoittaa.
Eli rullaa ensin näyttöä takaisin ylöspäin Omaisuuslaji-taulukon kohdalle ja tuplaklikkaa uudelleen
kohteen riviä. Näin kohteen tiedot siirtyvät uudelleen myyjän omaisuuslaji-näkymään ja pääset
täyttämään toisen myyjän tiedot.

Klikkaa riviä kaksi kertaa
hiiren vasemmalla
painikkeella. Näin
liikeosakkeiden tiedot siirtyvät
myyjän omaisuus-kenttiin.

Huomaat, että myyjän omaisuuslaji-kentät ovat täyttyneet automaattisesti:
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16. Pääset täyttämään toisen myyjän tiedot:

17. Valitse oikea vaihtoehto kohdassa Lisätiedot hankinnasta, jos jokin kentistä on avoinna.
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18. Kun olet täyttänyt toisenkin myyjän tiedot, klikkaa Lisää tieto -painiketta, jolloin myös
toisen myyjän tiedot siirtyvät myyjän tiedot -taulukkoon.

Tietojen syöttämisen jälkeen tarkista vielä tiedot huolellisesti.
Pääset tarkastelemaan syöttämiäsi tietoja klikkaamalla taulukoissa olevia rivejä, jolloin tiedot
tulevat näkyville niihin kenttiin, joihin olet ne syöttänyt.
19. Kun ilmoitus on tarkistettu ja täytetty, lähetä se Verohallinnolle Lähetä-painikkeella.

Palvelu siirtyy sivulle, josta näet vastaanottokuittauksen.
Valitsemalla painikkeen Avaa lomake pääset tarkastelemaan tulostetta. Tämä sinun tulisi antaa
ostajalle tositteeksi annetusta ilmoituksesta ja maksetusta varainsiirtoverosta.
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Kun olet avannut lomakkeen, voit tulostaa sen siitä suoraan tai vaihtoehtoisesti tallentaa sen
omalle koneellesi esim. PDF-muodossa.
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20. Lähetettyjä ilmoituksia säilytetään 24 kuukautta Tallennetut lomakkeet -palvelussa.
Tämä palvelu on sen käytössä, joka näkyy ilmoituksen oikeassa yläkulmassa.
Lähetetty ilman valtuutusta: ilmoituksen lähettäneen henkilön omassa arkistossa.
Lähetetty valtuutuksella: ilmoitus näkyy sen yrityksen arkistossa, joka nimissä ilmoitus on
lähetetty.
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21. Virheellistä ilmoitusta voi korjata Lomake.fi:ssä
Jos huomaat lähettäneesi virheellisen ilmoituksen Lomake.fi:ssä, voit korjata sitä antamalla
korvaavan varainsiirtoveroilmoituksen. Katso ohjeet varainsiirtoveroilmoituksen korjaamiseen
Lomake.fi:ssä.

22. Arkistoituja ilmoituksia voi käyttää pohjana (Käytä pohjana -painike). Tuolloin tulee
kuitenkin olla erityisen huolellinen uutta ilmoitusta annettaessa, sillä lomakkeelta tulee ensin
poistaa vanhoja tietoja.
23. Arkistosta voi myös poistaa ilmoituksia (Poista-painike). On kuitenkin hyvä tietää, että
ilmoitus poistuu vain arkistosta, ei Verohallinnon tietokannasta.

