Tulorekisterin verkkoseminaari 21.11.2018
Yrittäjä maksaa palkkoja 2 kertaa kuukaudessa. Mikä katsotaan
palkanmaksupäiväksi, ns. virallinen palkanmaksupäivä vai päivä, jolloin yrittäjä
maksaa palkat työntekijöidensä tilille. Palkat ovat työntekijöiden tileillä riippuen
heidän pankistaan?
Palkanmaksupäiväksi katsotaan se päivä, jolloin maksettu suoritus on tulonsaajan
käytettävissä.
Jos yrittäjä haluaa käyttää ilmoitustapaa 2, niin eikö hänellä ole käytettävänä muuta
kuin ilmoitustavat 2 tulolajit? Ovatko nämä tulolajit myös Palkka.fi -palvelussa?
Millä koodilla yrittäjä maksaisi palkkiopalkan, joka ei ole aikapalkkaa ei
bonuspalkkaa? Tai millä koodilla yrittäjä maksaa rakennusalalla käytetyn, joka
palkanmaksussa maksettavan 7,7 %:n arkipyhäkorvauksen? Tätä korvausta ei
makseta vuosilomarahoista. Tämä korvaus ei myöskään ole työaikaa.
Palkka.fi -palvelu käyttää ilmoitustapanaan ilmoitustapaa 2. Tällöin käytössä ovat 200-,
300- ja 400-sarjojen tulolajit. 300- ja 400-sarjojen tulolajeja käytetään ilmoitustavasta
riippumatta. Kysymyksestä ei selviä palkkiopalkan luonne, joten suosittelisimme
lähestymään tulorekisterin chat-asiakaspalvelua tässä asiassa, se löytyy osoitteesta
tulorekisteri.fi. Rakennusalan erillinen 7,7% palkanosa ilmoitetaan tulolajilla 216 Muu
maksettu lisä. Lisätietoa tulolajeista löytyy myös "Usein kysyttyä tulorekisteristä" -osiosta;
https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/usein-kysytty%C3%A4tulorekisterist%C3%A4/
Miten toimin vuodenvaihteessa, kun joulukuun 2018 palkkoja tulee maksettavaksi
tammikuun 2019 ensimmäiseen palkanmaksuun? Toiminko kuten ennenkin, että ne
palkat tulevat vasta tammikuun 2019 kirjanpitoon?
1.1.2019 alkaen maksetut palkat ilmoitetaan tulorekisteriin, vaikka palkan ansaintakausi on
vuoden 2018 puolella. Maksu laukaisee ilmoitusvelvollisuuden tulorekisteriin.
Hakeeko Kela ja verottaja suoraan tiedot tulorekisteristä esim. vanhempainrahoja,
äitiys-isyys ja muita varten?
Kela ja Verohallinto kuuluvat tulorekisterin tiedon käyttäjiin. Lisätietoa tulorekisterin tiedon
käyttäjistä löytyy täältä: https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/
Miten ulkomainen yhtiö (ei kiinteää toimipaikkaa), jolla ei ole pankkitunnuksia voi
rekisteröityä Suomi.fi:hin antaakseen palkkailmoitukset?
Ulkomaiset yhtiöt voivat asioida tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa Katsotunnuksilla vuoden 2019 loppuun asti.

Teknisen rajapinnan kautta ilmoitukset, tulevatko jotenkin automaattisesti
tulorekisteriin, vai onko ne näpyteltävä yksi kerrallaan? Käytössä Finago.
Teknisellä rajapinnalla tarkoitetaan eri järjestelmien välille rakennettavaa integraatiota.
Esimerkiksi palkkahallinnon ohjelmiston ja tulorekisterin välille rakennetaan sähköinen
yhteys, jolloin tiedot siirtyvät kahden sovelluksen välillä. Tietoja ei silloin tarvitse syöttää
uudelleen tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.
Millä tavoin ilmoituksia annetaan. Onko jo olemassa esim. verkkolomake, jota voi
käyttää. Mistä osoitteesta sen löytää?
MIstä voi tarkistaa, mitkä tiedot ovat pakollisia tietoja annettaessa?
Tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta osoitteesta tulorekisteri.fi löytyy 1.1.2019
alkaen verkkolomake, jonka avulla tietoja voi ilmoittaa tulorekisteriin. Video-ohjeita
ilmoittamiseen löytyy täältä: https://www.youtube.com/watch?v=YRKV3DTqMiE .
Lisätietoa ilmoittamisen kanavista löytyy täältä: https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-jaorganisaatiot/suorituksen-maksajat/ilmoittamisen-kanavat/
Tulorekisterin pakollisia ja vapaaehtoisesti ilmoitettavia tietoja on kuvattu täällä:
https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/yksityiskohtaiset-tulorekisterinohjeet/63749/tietojen-ilmoittaminen-tulorekisteriin-palkkatietoilmoituksen-pakolliset-jat%C3%A4ydent%C3%A4v%C3%A4t-tiedot2/
Kuinka matkaennakon kanssa toimitaan? Pitääkö siis yrityksen ilmoittaa viiden
päivän sisällä maksamansa matkaennakon, mikä kattaisi siis matkan kuluja eikä ole
palkkaa, vai voiko ilmoituksen tehdä kokonaan vasta matkalaskun maksamisen
yhteydessä, jos matkalasku siis maksetaan saman aikana kun matkaennakko on
maksettu?
Matkaennakko on työnantajan maksama summa, jolla katetaan esimerkiksi matkasta
aiheutuvia kuluja kuten tulkkauskuluja. Matkaennakkoa ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin.
Jos kuitenkin matkaennakkoa jää käyttämättä ja sen määrästä kuitataan tulonsaajalle
maksettavia verovapaita kustannusten korvauksista, pitää työnantajan ilmoittaa
päivärahana, kilometrikorvauksena tai kustannusten korvauksena se osuus, joka on
katsottu tulonsaajalle maksetuksi kuluksi. Velvollisuus ilmoittaa tietoja syntyy, kun
matkalasku on tehty ja ylisuuresta ennakosta on kuitattu tulonsaajalle maksettavia
kustannusten korvauksia.
Mitä vaikutusta tulorekisterillä on toiminimiyrittäjälle, joka ei maksa palkkaa
ulkopuolisille? Ennakkoveroa toki maksan, muuttuuko tämä käytäntö?
Jos toiminimi ei maksa ulkopuolisille tahoille palkkaa tai muita ilmoitettavia suorituksia,
ilmoituksia tulorekisteriin ei anneta. Verotukseen liittyvissä asioissa voitte olla yhteydessä
Verohallintoon.
Yritykselläni on nyt Katso-tunniste. Mitä toimenpiteitä tarvitaan, jos ryhdyn
käyttämään pankkitunnusta?
Jos sinulla on edustusoikeudellinen toimielinrooli yrityksessä, voit kirjautua tulorekisterin
sähköiseen asiointipalveluun ja toimia siellä edustamasi yrityksen puolesta. Jos sinulla ei

ole tällaista roolia, henkilön jolla on toimielinrooli tulisi valtuuttaa sinut asioimaan yrityksen
puolesta tulorekisterissä. Lisätietoa näistä toimielinrooleista ja valtuutuksista löytyy täältä:
https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksenmaksajat/tunnistautuminen/yrityksen-edustaja-tulorekisteriss%C3%A4/
Täytyykö tulorekisteriin ilmoittaa, jos mitään ei ole maksettu? OmaVeroon on
pitänyt ilmoittaa myös 0 EUR, jos on työnantajarekisterissä.
Säännöllisen työnantajan tulee antaa työnantajan erillisilmoitus kuukausittain, vaikka
palkanmaksua ei olisi tapahtunut. Tällöin annetaan "Ei palkanmaksua" -tieto.
Osakeyhtiö maksaa palkkaa omistajalleen. Ilmoitetaanko Tulorekisteriin omistajan
yel-perusteinen palkka?
Osakeyhtiön omistajalle maksettu palkka ilmoitetaan tulorekisteriin, samoin YEL- ja MYELvakuutetulle yrittäjälle maksettu palkkatulo ilmoitetaan tulorekisteriin. Yrittäjille suunnattua
tulorekisteriohjeistusta löytyy yleisemmällä tasolla täältä:
https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoatulorekisterist%C3%A4/esitysjakoulutusmateriaalit/yritt%C3%A4j%C3%A4lle/ ja
yksityiskohtaisemmin täältä; https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-jaorganisaatiot/yksityiskohtaiset-tulorekisterin-ohjeet/65852/tietojen-ilmoittaminentulorekisteriin-ty%C3%B6ntekij%C3%A4n-palkitseminen-yritt%C3%A4j%C3%A4llemaksettavat-suoritukset-ja-muut-erityistilanteet2/
Ilmoitetaanko yhdistyksen hallituksen jäsenille maksetut kokouspalkkiot
tulorekisteriin?
Kyllä ilmoitetaan, maksetut kokouspalkkiot tulee ilmoittaa tulorekisteriin viiden
kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia palkkoja ja
muita ilmoitettavia suorituksia maksavia tahoja.
Kyseessä on tilitoimisto, joka laskee palkkoja eri yrityksille. Haetaanko
rajapintatunniste tilitoimistolle, ja tunniste syötetään palkanlaskentaohjelmassa
jokaiselle palkkoja maksavalle yritykselle vai pitäisikö rajapintatunniste hakea
jokaiselle yritykselle erikseen?
Tilitoimisto hakee yhden varmenteen, jolla voi ilmoittaa kaikkien asiakasyritysten
palkkatiedot ja muut ilmoitettavat suoritukset tulorekisteriin.
Miten ilmoitan kilometrikorvaukset ja päivärahat?
Maksetut kilometrikorvaukset ilmoitetaan tulolajilla 311 Kilometrikorvaus (verovapaa) ja
päivärahat tulolajilla 331 Päiväraha. Ilmoitus annetaan viimeistään viidentenä päivänä
maksupäivän jälkeen. Toiminimiyrittäjän itselleen maksamia korvauksia ei ilmoiteta. Lisää
tietoa ilmoittamisesta: https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-jaorganisaatiot/yksityiskohtaiset-tulorekisterin-ohjeet/64028/tietojen-ilmoittaminentulorekisteriin-luontoisedut-ja-kustannusten-korvaukset2/

Päivittyykö sinne kaikki ennen 2019 maksetut palkat?
Ei päivity. Tulorekisteriin ilmoitetaan 1.1.2019 alkaen maksetut palkat ja muut ilmoitettavat
suoritukset.
Pitääkö tmi yrittäjän ilmoittaa yksityisotot tulorekisteriin? sehän ei ole maksettavaa
palkkaa. entä ennakkoverot?
Toiminimen yksityisnostoja käsitellään toiminimen kirjanpidossa, ja ne ilmoitetaan
veroilmoituksella. Tällaisia yksityisnostoja ei ilmoiteta tulorekisteriin. Ennakkoveroja ei
myöskään ilmoiteta tulorekisteriin.
Ohjeissa sanotaan; Tulorekisteriin ei ilmoiteta: Yrittäjän työtulo, jos yrittäjä on
vakuutettu yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaan... Miten
yrittäjän tiedot menevät verottajalle? pitääkö ne kuitenkin ilmoittaa erikseen ja jos
niin missä ja miten?
Yrittäjän on ilmoitettava tulorekisteriin yrityksestään nostamansa palkat sekä tieto
sovellettavasta työeläkevakuutuksesta. Yrittäjän työeläke- ja sairausvakuutusmaksu
määräytyvät vahvistetun YEL- tai MYEL-työtulon perusteella. Eläkelaitoksen vahvistama
YEL- ja MYEL-työtulo on työeläkevakuutus- ja sairausvakuutusmaksujen perusteena oleva
tulo ja se korvaa yrittäjän saaman palkan työeläke- ja sairausvakuutusmaksun perusteena.
Työtulotietoa ei ilmoiteta tulorekisteriin, mutta yrittäjän saama palkka ilmoitetaan
tulorekisteriin verotusta varten. Lisätietoa YEL-vakuutetun yrittäjän palkan ilmoittamisesta
löytyy täältä: https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/yksityiskohtaisettulorekisterin-ohjeet/65852/tietojen-ilmoittaminen-tulorekisteriinty%C3%B6ntekij%C3%A4n-palkitseminen-yritt%C3%A4j%C3%A4lle-maksettavatsuoritukset-ja-muut-erityistilanteet2/#3.2-yel-/myel-vakuutetun-yritt%C3%A4j%C3%A4npalkka
Entä jos palkanlaskentaohjelmisto ei tuo rajapintaa?
Tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta tietoja voi lähettää latauspalvelun tai
verkkolomakkeen avulla. Lisätietoa ilmoittamisen kanavista löytyy täältä;
https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksenmaksajat/ilmoittamisen-kanavat/
Miksi sotun ja ennakonpidätyksen maksupäivät ei enää ole samat?
Tulorekisteri ei tee muutosta maksamiseen, maksupäivämuutoksissa tulee olla suoraan
yhteydessä maksun määrittäjään.
Ymmärsinkö oikein, että yritys, joka ei kuulu työnantajarekisteriin, voisi tehdä
ilmoitukset kuukausittain?
Yrityksen, joka ei kuulu työnantajarekisteriin tulee antaa palkkatietoilmoitus muiden tavoin
viiden kalenteripäivän kuluessa palkan tai muun ilmoitettavan suorituksen maksamisesta.
Saman yrityksen tulee antaa työnantajan erillisilmoitus palkanmaksukuukautta seuraavan
kuukauden viidenteen päivään mennessä, eli aina, kun palkkaa on maksettu. Kotitalous

voi tehdä ilmoitukset kuukausittain.
Ohjeiden mukaan palkkaennakko pitää muuttaa bruttopalkaksi. Jos työntekijä
pyytää 200 euroa ennakkoa, laskeeko palkka.fi sen automaattisesti käänteisenä
bruttopalkaksi vai joutuuko sen käsin laskemaan? Vai pitääkö näistä ennakoista
luopua kokonaan? Selkeä suositus, kiitos!
Palkka.fi:ssä voi laskea normaalin palkanlaskennan. Näin palvelu osaa ilmoittaa tiedot
oikeaan aikaan. Palkkaennakko-palkkalaji poistuu palvelusta.
Tarkoittaako tämä sitä, että palkka-, matka-, yms. ennakoiden maksusta tehdään
oma ilmoituksensa maksupäivän mukaisesti? Ja loppupalkka normaalisti normaalin
maksupäivän mukaan.
Kyllä. Matkaennakkoa ei kuitenkaan ilmoiteta, jos summaan ei sisälly päivärahoja tai
kilometrikorvauksia.
Miten ilmoitetaan, jos yritys ei kuulu Työnantajarekisteriin?
Ilmoitusmenettely muuttuu vain siltä osin, että työnantajan erillisilmoitus annetaan vain
niiltä kuukausilta, kun palkkaa tai muuta ilmoitettavaa suoritusta on maksettu. Palkkatiedot
puolestaan muiden toimijoiden tavoin ilmoitetaan tulorekisteriin viiden kalenteripäivän
kuluessa maksupäivästä.
Yritys käyttää ilmoitustapaa 2 teknisen rajapinnan kautta, ovatko päivämäärät (lomasairaus-muu poissaolo) mahdollista syöttää jälkikäteen käsin tulorekisteriin, jos ko
aikaa voi syöttää palkkalajille ohjelmaan?
Jos poissaolotiedot halutaan lisätä jo annetulle ilmoitukselle manuaalisesti tulorekisterin
sähköisen asiointipalvelun kautta, tulee antaa korvaava ilmoitus, jolloin kaikki ilmoituksen
muutkin tiedot on annettava uudestaan. Poissaolotiedot voidaan ilmoittaa myös erikseen
omalla palkkatietoilmoituksellaan.
Ilmoitus tehdään maksupäivästä viiden päivän sisään, onko tämä maksupäivä, kun
yrityksen tililtä veloitetaan maksut vai päivä, jolloin rahat ovat palkansaajan tilillä,
ns. palkkapäivä?
Maksupäivällä tarkoitetaan päivää, jolloin maksettu suoritus on tulonsaajan käytettävissä.
Missä ajassa satunnainen työnantaja ilmoittaa palkkatiedot?
Km-korvauksiin tuli ohje ilmoittamisajasta. Entä päivärahojen ilmoittamisaikataulu?
Palkat ja muut rahana maksetut suoritukset ilmoitetaan viimeistään viidentenä
kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen.
Pitääkö palkkaennakot myös ilmoittaa maksu +5pv. Maksajana yritys.
Kyllä pitää. Palkkaennakosta tulee toimittaa ennakonpidätys ja maksaa
sosiaalivakuutusmaksut palkkaennakon maksupäivänä. Kun ennakonpidätys on toimitettu

ja sosiaalivakuutusmaksut maksettu, palkkaennakko vähennetään työntekijän
bruttopalkasta varsinaisena palkanmaksupäivänä. Työnantaja tilittää ennakonpidätyksen
ja sosiaalivakuutusmaksut maksujen keräämisestä vastaaville tahoille erillisten
aikataulujen mukaan. Tulorekisteriin ilmoitettua palkkaennakkoa ei saa ilmoittaa
tulorekisteriin uudelleen varsinaisena palkanmaksupäivänä.
Ilmoitetaanko yrittäjän itselleen maksamat ulko- ja kotimaan päivärahat?
Ilmoitetaan, jos kyse ei ole toiminimiyrittäjästä.
Jos maksaa normaalisti palkkaa muutamalle työntekijälle ja käyttää nyt palkka.fi
järjestelmää, niin tarvitseeko sen lisäksi ilmoittaa mitään, vai siirtyykö kaikki tiedot
automaattisesti palkka.fi:stä?
Tiedot siirtyvät Palkka.fi-palvelusta suoraan tulorekisteriin. Kotitalous: Kotitalouskäyttäjän
palkkatietoilmoitukset lähetetään automaattisesti tulorekisteriin heti, kun palkanlaskenta on
hyväksytty. Palkka.fi lähettää tulorekisteriin myös työnantajan erillisilmoituksen kuukauden
vaihteessa. Yritys: Yrityskäyttäjä voi valita, muodostuvatko tulorekisteri-ilmoitukset
automaattisesti vai muodostaako käyttäjä ne itse jokaisen palkanlaskennan jälkeen. Jos
käyttäjä haluaa muodostaa ilmoitukset itse, tulee muistaa muodostaa myös työnantajan
erillisilmoitus tulorekisteriin kuukauden vaihteessa.
Mikä on varmenne, joka pitää hakea rajapinnan suhteen? Mistä sen voi hakea?
Varmenne tulee hakea tilanteissa, joissa ilmoittamisen kanavana käytetään teknistä
rajapintaa, eli tiedot siirtyvät käytettävästä palkkaohjelmasta automaattisesti tulorekisteriin.
Yrityksen tulisi ensin selvittää käyttämänsä palkkaohjelman toimittajalta, miten
ilmoittaminen käytettävän ohjelman kautta tapahtuu. Latauspalvelussa käytetään vahvaa
tunnistautumista. Ohjeet varmenteisiin liittyen löytyvät osoitteesta tulorekisteri.fi
Oy:n osakas nostelee tililtä jatkuvasti rahaa, ja näiden nostojen perusteella on
laskettu tähän asti palkka kuun lopussa. Ilmeisesti tulorekisterissä ei tätä
hyväksytä, vaan jokainen parinkympin nosto pitäisi ilmoittaa erikseen tulorekisteriin
5.pv sisällä? Ymmärränkö oikein?
Kyllä, jokaisesta suorituksesta tulee antaa palkkatietoilmoitus viiden kalenteripäivän
kuluessa maksupäivästä.
Onko TES-tieto pakollinen, jos ei ole selvillä?
Kyseessä on vapaaehtoisesti annettava, täydentävä tieto.
Voiko Katso tunnistusta käyttää kirjautumisessa tulorekisteri.fi :hin mikäli Katso
tunnisteen haltijalla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus kaupparekisterissä?
Voi käyttää. Suosittelemme kuitenkin mahdollisuuksien mukaan siirtymistä Suomi.fipalveluiden käyttöön.

Voiko ilmoittaa useamman kuukauden yhdellä ilmoituksella, jos palkanmaksua ei
ole useaan kuukauteen?
Yhdellä palkkatietoilmoituksella annetaan yhtä tulonsaajaa ja yhtä maksupäivää koskevat
tiedot. Ilmoituksen voi kuitenkin antaa enimmillään 45 päivää etukäteen, jos tarkat
ilmoitettavat tiedot ovat tiedossa. Työnantajan erillisilmoitus annetaan kuukausittain.
Mikä tulolaji on elokuva-alan tekijänoikeuskorvaus? Tästä makseta tyel-maksua tai
savaa.
Jos tekijänoikeuskorvaus on ansiotuloa, käytetään tulolajia 313 Käyttökorvaus ansiotuloa.
Jos tulo on kuitenkin pääomatuloa, käytetään tulolajia 314 Käyttökorvaus pääomatuloa.
Tarkemmin tulolajien selitteistä löytyy tietoa tästä dokumentista:
https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/bannerit/tulolajien-ja-tuloistav%C3%A4hennett%C3%A4vien-erien-selitteet.pdf
Jos ilmoitetaan tarkemmilla tulolajeilla, niin mitkä tahot tarvitsevat tietoa onko
urakkapalkkaa, tai onko saanut ylityökorvausta jne?
Esimerkiksi tilastokeskuksen alakohtaisissa palkkatilastoissa tietosisällöt hyödyntävät
tulorekisterin tietoja ylityökorvauksen ja muiden säännöllisen työajan ja sen ulkopuolella
maksettujen korvausten osalta. Tiedon käyttäjiltä voi tiedustella, miten tietoja
hyödynnetään heidän prosesseissaan. Tiedon käyttäjillä on kuitenkin oikeus saada
tulorekisteristä vain ne tiedot, joihin heillä on lain mukaan oikeus.
Toimiiko toiminimellä Katso -tunnus myös Tammikuussa 2019? Eli saako tämän
vuoden tiedot lähetettyä ko tunnuksella?
Tulorekisteri ei ota kantaa ilmoittamismenettelyyn vuoden 2018 osalta. Katso-palvelu on
käytössä vuoden 2019 loppuun saakka.
Miten isännöitsijä pyytää valtuutusta as oy:ltä Suomi.fi:ssä?
Valtuuttamiseen löytyy ohjeet täältä: https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-jaorganisaatiot/suorituksen-maksajat/valtuutus/ohjeita-tulorekisterin-valtuutuksesta/
Kuukausittainen lomakorvaus ilmoitetaan millä tulolajilla?
Vuosilomakorvaus ilmoitetaan tulolajilla 234 Vuosilomakorvaus.
Tulolajikoodilla 219 ilmoitetaan sairausajan osapalkka. Mitä tällä tarkoitetaan? entäs
jos on esim. koko palkkajakson sairauslomalla eli maksetaan pelkästään
sairausajan palkkaa mitä koodia käytetään?
Sairausajan osapalkkaa on lain tai työ- tai virkaehtosopimukseen mukaisesti alennettu
sairausajan palkka. Sairausajan osapalkkana ilmoitetaan se osa tuloista, jonka henkilö on
saanut sairaana ollessaan alennettuna. Sairausajalta täysimääräisenä maksettu palkka
voidaan ilmoittaa tulolajilla 201 Aikapalkka. Lisäksi voidaan antaa poissaolotiedot, ohjeet
tähän löytyvät täältä: https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-

organisaatiot/yksityiskohtaiset-tulorekisterin-ohjeet/65357/tietojen-ilmoittaminentulorekisteriin-poissaolotiedot2/
Ilmoitetaanko maksetut osingot?
Osinkotuloja, jotka eivät perustu työpanokseen, ei ilmoiteta tulorekisteriin. Työpanokseen
perustuvalla osingolla tarkoitetaan osakkaalle palkkana maksettavaa osinkoa, jonka
jakoperusteena on osingonsaajan tai tämän intressipiiriin kuuluvan henkilön työpanos.
Jos työntekijälle tai yrittäjälle maksetaan verottomia korvauksia pidemmältä
aikajaksolta, esim. puolelta vuodelta kerralla, riittääkö että ilmoitus annetaan
maksupäivän mukaan? Eihän tarvitse ilmoittaa kuukausittain kertymäajan mukaan?
Ilmoitus tulee antaa viiden päivän kuluessa maksupäivästä.
Poistuuko työantajasuoritusten neljännesvuosi-ilmoitukset palkkojen
ilmoittamisesta?
Kyllä, jatkossa palkoista tulee antaa tulorekisteriin palkkatietoilmoitus viiden päivän
kuluessa maksupäivästä, ja työnantajan erillisilmoitus palkanmaksua seuraavan
kuukauden viidenteen päivään mennessä. Säännölliset työnantajat antavat työnantajan
erillisilmoituksen joka kuukausi, myös silloin, kun palkanmaksua ei ole ollut. Satunnaiset
työnantajat antavat työantajan erillisilmoituksen vain niiltä kuukausilta, joilla palkanmaksua
on ollut.
Pitääkö joka palkanmaksu keksiä uusi viite jokaiselle palkansaajalle?
Jos ilmoitukselle ei ole annettu omaa ilmoitusviitettä, tulorekisterin järjestelmä muodostaa
sen ilmoittajan puolesta.
Miten jatkossa ilmoitetaan aiemmin vuosi-ilmoituksella ilmoitetut työsuhdeauton
kilometrit (kohta 22 Kilometrimäärä ajopäiväkirjan mukaan) sekä työnantajan
maksamat vapaaehtoiset eläkemaksut (kohta 82 Vapaaehtoisen yksilöllisen
eläkevakuutuksen maksut)?
Autoetu ja työsuhdeauton kilometrit ilmoitetaan omalla tulolajillaan kuukausittain tai
palkanmaksun yhteydessä nautintaperiaatteen mukaisesti. Kilometrimäärä voidaan
vaihtoehtoisesti ilmoittaa myös vuoden viimeisellä ilmoituksella. Työnantajan maksamille
vapaaehtoisille eläkemaksuille on oma tulolaji 418 (Vapaaehtoisen yksilöllisen
eläkevakuutuksen maksu). Tulolajeista ja niiden sisällöstä löytyy lisätietoa tästä
dokumentista; https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/bannerit/tulolajien-ja-tuloistav%C3%A4hennett%C3%A4vien-erien-selitteet.pdf
Onko palkanmaksukausi aina kuukausi? Jos Liisa on lapsenvahtina vain ja
ainoastaan yhden päivän, niin kausihan on periaatteessa yksi päivä.
Palkanmaksukausi on usein kuukausi, mutta voi myös olla eri pituinen.

Maksajana on tiekunta: maksaa kerran vuodessa kokouspalkkioita. Milä tunnuksilla
tiekunnan edustaja kirjautuu tulorekisteriin? Tarviiko joka kuukausi ilmoittaa, että ei
palkkajen maksu tulorekisteriin? Voiko ilmoittaa että palkkion maksun olevan
epäsäännöllistä vuoden aikana?
Kirjautumisessa voidaan käyttää Katso-tunnuksia. Jos palkanmaksua on kerran vuodessa,
ilmoitus tulee antaa kerran vuodessa. Huomioittehan kuitenkin ilmoitusvelvollisuuden eron
työnantajan erillisilmoituksen osalta, jos kyseessä on satunnainen työnantaja vs.
säännöllinen työnantaja.
MItä tulolajia käytetään kun ilmoitetaan OY:ssä työskentelevälle yrittäjälle palkkaa?
Tulolaji tulee valita maksetun suorituksen sosiaalivakuutusmaksuperusteiden ja
käyttötarkoituksen mukaisesti. Jos esimerkiksi maksettu palkka perustuu työhön käytettyyn
aikaan ja on kaikkien sosiaalivakuutumaksujen perusteena, voidaan käyttää tulolajia 201
Aikapalkka. Lisätietoa tulolajeista ja niiden käyttötarkoituksista löytyy täältä:
https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/bannerit/tulolajien-ja-tuloistav%C3%A4hennett%C3%A4vien-erien-selitteet.pdf
YEL- ja MYEL-vakuutetun yrittäjän palkkaa on käsitelty tarkemmin tässä ohjeessa:
https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/yksityiskohtaiset-tulorekisterinohjeet/65852/tietojen-ilmoittaminen-tulorekisteriin-ty%C3%B6ntekij%C3%A4npalkitseminen-yritt%C3%A4j%C3%A4lle-maksettavat-suoritukset-ja-muuterityistilanteet2/#3.2-yel-/myel-vakuutetun-yritt%C3%A4j%C3%A4n-palkka
Ilmoitetaanko esim. päivärahat ja km-korvaukset samalla imoituksella kun esim
aikapalkan? Vai onko se kaksi eri ilmoitusta?
Jos samalla palkanmaksukerralla on maksettu sekä aikapalkkaa että päivärahoja ja
kilometrikorvauksia, ne voidaan ilmoittaa samalla ilmoituksella. Kullekin suoritukselle
valitaan oma tulolaji.
Eikö toiminimen "palkkaaminen" ole aliurakka. Eli tmi lähettää laskun, eikä mikään
korvaus.
Jos työkorvauksen vastaanottaja ei ole ennakkoperintärekisterissä, tiedot tulee ilmoittaa
tulorekisteriin myös silloin, kun yrittäjälle maksetaan suoritetusta työstä laskulla.
Mikä on työeläkevakuutetun tulonsaajan eläkejärjestelynumero? Mistä se löytyy?
Maksajan pitää ilmoittaa palkkatietoilmoituksessa eläkejärjestelynumero (ns.
vakuutusnumero), jos tulonsaaja on työeläkevakuutettu. Jos tulonsaaja on vakuutettu
maatalousyrittäjän eläkelain mukaan (MYEL-vakuutettu) tai yrittäjän eläkelain mukaan
(YEL-vakuutettu), eläkejärjestelynumeroa ei ilmoiteta. Oikean työeläkejärjestelynumeron
saa siitä eläkevakuutusyhtiöstä, jossa tulonsaaja on vakuutettu.

Yritys (Oy) ostaa siivouspalvelun tmi Seija Siivoojalta. Entä jos tmi Seija siivooja
käy kuukausittain ja lähettää työstään aina laskun. Täytyykö se silti ilmoittaa
Tulorekisteriin?
Jos yrittäjä ei ole ennakkoperintärekisterissä, työstä maksettu korvaus tulee ilmoittaa
tulorekisteriin myös silloin, kun yrittäjä laskuttaa tekemästään työstä.
Alustaja mainitsi, että alv:n osuutta ei kirjata?! Jos toiminimi laskuttaa, niin ei kai
silloin tarvitse tehdä palkkailmoitusta?
Arvonlisäveroa ei ilmoiteta tulorekisteriin. Jos yrittäjä ei ole ennakkoperintärekisterissä,
työstä maksettu korvaus tulee ilmoittaa tulorekisteriin myös silloin, kun yrittäjä laskuttaa
tekemästään työstä.
Saako mobiilivarmenteen vain omaan puhelimeen siis sellaiseen jonka liittymä on
omissa nimissä vai onnistuuko niin jos on haltijana vain puhelimessa.
Mobiilivarmenne on henkilökohtainen tunnistautumisväline. Lisätietoja mobiilivarmenteesta
saa omalta teleoperaattorilta.
Mistä 5 pv tarve ilmoittamiselle on tullut? Samat tiedot on aiemmin ilmoitettu joko
kuukausittain tai vuosittain. Olisi hyvä voida perustella tämä uusi kiire asiakkaille.
Määräajat on määritelty laissa tulotietojärjestelmästä. Tulorekisteri automatisoi
tulorekisterin tiedon käyttäjien prosesseja. Se myös mahdollistaa reaaliaikaisen valvonnan
sekä yksinkertaistaa asiointia muiden tiedon käyttäjien kanssa.
Tulorekisteri tarjoaa ajantasaisen tietovarannon palkka-, etuus- ja eläketiedoista tiedon
käyttäjien omia päätöksentekoprosesseja varten. Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät
saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, mihin ne ovat oikeutettuja ja mitä ne tarvitsevat
toiminnassaan. Tulorekisteri ei luo mitään uusia oikeuksia saada tietoja. Tiedon käyttäjä
saa tiedon tulorekisteristä, vain jos käyttäjällä on oikeus saada tiedot sen toimintaan
sovellettavan lainsäädännön perusteella. Tulorekisteristä saa ajantasaiset tulotiedot, mikä
mahdollistaa tiedon käyttäjien omien prosessien kehittämisen. Tulonsaajan ei tarvitse
esimerkiksi itse toimittaa tulotietoja viranomaisille hakemuksensa liitteenä.
Tulorekisterin yleisenä tavoitteena on lisäksi tukea harmaan talouden torjuntaa.
Tulorekisterin avulla puutteet ilmoitusten antamisessa on mahdollista todeta hyvin pian
palkanmaksun jälkeen. Tietoja ei myöskään ole mahdollista enää jatkossa ilmoittaa vain
jollekin viranomaiselle, koska saman ilmoituksen tietoja hyödyntävät kaikki tulorekisterin
tiedon käyttäjät. Myös ilmoittamiseen liittyvät puutteet tulevat esille useiden tiedon
käyttäjien prosesseissa, jolloin ne on mahdollista havaita ja niihin voidaan reagoida
nykyistä tehokkaammin ja nopeammin.

Toimiiko katso tunniste vielä kaikilla yhtiömuodoilla vuoden 2019 eli en vielä
välttämättä tarvitse suomi.fi valtuutta? Olen hakenut uudet roolit katsoon kaikille eli
palkkatietojen ilmoittaminen.
Kyllä toimii. Katso-palvelu on käytössä vuoden 2019 loppuun saakka. Tämän jälkeen tulisi
mahdollisuuksien mukaan siirtyä käyttämään Suomi.fi-palveluita.
Millä tavalla maatalousyhtymät ja yhdistykset kirjautuvat tulorekisteriin?
Kirjautuminen näillä organisaatiomuodoilla tapahtuu Katso-tunnuksilla.
Työntekijänä on opiskelija, joka tekee usean kuukauden ajan urakan ja siitä
suoritetaan palkka vasta urakan päätyttyä? Jakautuuko palkka kaikille kuukausille
vai tuleeko vero koko summasta?
Tulorekisteri ei ota kantaa verotukseen. Maksettu suoritus kuitenkin ilmoitetaan
tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Lisäksi voidaan antaa
vapaaehtoisena lisätietona ilmoitettavalle tulolle ansaintakausi, jonka aikana tulo on
muodostunut.
Miten kotitalouden ja satunnaisen työnantajan (yrityksen) ilmoitusvelvollisuudet ja aikarajat poikkeavat toisistaan?
Kotitaloudet ilmoittavat palkkatiedot viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan
kuukauden viidenteen päivään mennessä. Muiden organisaatiomuotojen tulee antaa
ilmoitus viiden kalenteripäivän kuluessa maksusta.
Korvaako Tulorekisteri Omaveroon annettavan TAS-ilmoituksen vai pitääkö se
jatkossakin tehdä?
Tulorekisteri korvaa erilaisia nyt käytössä olevia ilmoituskanavia, lisätietoa löytyy täältä:
https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksenmaksajat/palkkatiedot/poistuvat-ilmoitukset/
Mistä löytyy SEIKKAPERÄINEN ohje yritys-yritys - valtuutukseen?
Yritys-yritys -valtuutukseen löytyy ohjevideo täältä:
https://www.youtube.com/watch?v=g8n325ZgwLw
Pitääkö yrityksen valtuuttaa työntekijä, jos työntekijä hoitaa palkanlaskennan
kokonaan?
Jos työntekijällä ei ole yrityksessä ns. toimielinroolia, joka mahdollistaisi ilmoittamisen
ilman valtuutusta, hänet tulee valtuuttaa ilmoittamiseen.

Vaikuttaako tulorekisteri jotenkin ennakonpidätysten käsittelyyn aiempaan
verrattuna? Esim. saako vieläkin maksaa halutessaan liian suurta
ennakonpidätystä, jotta saisi myöhemmin palautusta?
Tulorekisteri ei vaikuta maksamisen aikatauluihin eikä ota kantaa verotukseen. Tässä
asiassa voitte olla yhteydessä Verohallintoon.
Jos palkanmaksussa ei käytetä Palkka.fi palvelua, miten palkkaennakot käsitellään
ilmoittamisessa?
Palkkaennakko tulee ilmoittaa viidentenä kalenteripäivänä palkkaennakon maksupäivästä.
Palkkaennakosta tulee toimittaa ennakonpidätys ja maksaa sosiaalivakuutusmaksut
palkkaennakon maksu-päivänä. Kun ennakonpidätys on toimitettu ja
sosiaalivakuutusmaksut maksettu, palkkaennakko vähennetään työntekijän bruttopalkasta
varsinaisena palkanmaksupäivänä. Työnantaja tilittää ennakonpidätyksen ja
sosiaalivakuutusmaksut maksujen keräämisestä vastaaville tahoille erillisten aikataulujen
mukaan. Tulorekisteriin ilmoitettua palkkaennakkoa ei saa ilmoittaa tulorekisteriin
uudelleen varsinaisena palkanmaksupäivänä.
Yksinyrittäjä on eläkkeellä, nostaa palkkaa osakeyhtiöstään. Puoliso hoitaa katsotunnuksella tiedot eteenpäin. Ilmoitetaanko maksupäivän mukaan?
Kyllä ilmoitetaan.
Mistä Tulorekisteri hakee varmenteen mitä henkilö näkee etusivullansa? esim.
näkeekö yrittäjä yrityksensä tiedot ilman että Suomi.fi puolelta ei ole antanut
yrityksen puolesta itsellensä valtuutuksia?
Jos henkilöllä on toimielinrooli yrityksessä ja se on ilmoitettu kaupparekisteriin, ei tarvita
erillistä valtuutusta. Tarkemmin toimielinrooleista täällä:
https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksenmaksajat/tunnistautuminen/yrityksen-edustaja-tulorekisteriss%C3%A4/
Voiko ilmoituksen tehdä etukäteen, heti palkkatositteen teon jälkeen? Esim. lasken
palkat kuun 5. pvä, jolloin teen palkkatositteen ja maksu tehdään 15. pvä.
Kyllä, palkkatietoilmoituksen voi antaa enimmillään 45 päivää etukäteen.
Aiheuttaako ongelmia, jos yritys maksaa esim. marraskuun kk-palkan 15.11. ja
lisät/poissaolot ovat lokakuulta?
Ei aiheuta. Tulolajeilla ilmoittaville suorituksille voi antaa vapaaehtoisena lisätietona
ansaintakauden, jolla maksettu tulo kohdistetaan oikealle kaudelle.
Käytämme yrityksessämme palkka.fi-palvelua. Pitääkö työntekijöiden valtuuttaa
yrityksemme antamaan palkkatiedot tulorekisteriin?
Ei tarvitse valtuuttaa.

Tarvitaanko Palkka.fi:n käyttöön todellakin varmenne?
Ei tarvita.
Täytyykö siis antaa ilmoitus 5 päivän kuluessa maksusta sekä sitten kerran
kuukaudessa tuo erillisilmoitus? Eli 2 ilmoitusta vähintään, jos on palkanlaskentaa?
Kyllä, juuri näin.
Jos yritys maksaa palkansaajalle matkaennakkoa, ja matka peruuntuu ts. kuluja ei
synny ollenkaan niin voiko maksetun ennakon vähentää maksettavasta
kuukausipalkasta ja ilmoittaa palkkailmoituksella? Vai pitääkö maksetusta
matkaennakosta tehdä erikseen ilmoitus?
Maksettu suoritus on kuvatussa tilanteessa palkkaennakkoa ja se tulee ilmoittaa viiden
päivän sisällä maksupäivästä normaalisti. Suoritusta ei ilmoiteta uudelleen varsinaisena
palkkapäivänä.
Yrityksellämme on käytössä finago procountor järjestelmä. Varmenne asia on jo
hoidettu kuntoon. Tällöin ei tarvitse enää hakea mitään valtuutuksia suomi.fi?
Valtuudet tarvitaan, jos yrityksen puolesta asioidaan tulorekisterin sähköisessä
asiointipalvelussa. Tulorekisteri ei ota kantaa voiko kysymyksen ohjelmalla tehdä kaikki
tarvittavat toimet, jolloin tarvetta valtuuksille ei olisi.
Siis palkkaennakkona maksettu nettosumma vähennetään varsinaisena
palkanmaksupäivänä bruttopalkasta?
Palkkaennakosta tulee toimittaa ennakonpidätys ja maksaa sosiaalivakuutusmaksut
palkkaennakon maksupäivänä. Kun ennakonpidätys on toimitettu ja
sosiaalivakuutusmaksut maksettu, palkkaennakko vähennetään työntekijän bruttopalkasta
varsinaisena palkanmaksupäivänä. Työnantaja tilittää ennakonpidätyksen ja
sosiaalivakuutusmaksut maksujen keräämisestä vastaaville tahoille erillisten aikataulujen
mukaan. Tulorekisteriin ilmoitettua palkkaennakkoa ei saa ilmoittaa tulorekisteriin
uudelleen varsinaisena palkanmaksupäivänä.
Millä tunnuksilla pääsee v. 2020 kirjautumaan palkka.fi:n kun Katso-tunnisteet
lakkaavat käytöstä?
Katso-palvelun poistuessa siirrytään käyttämään Suomi.fi-palveluita. Tällöin
sisäänkirjautuminen tapahtuu henkilökohtaisesti omilla vahvan tunnistautumisen välineillä.
Jos unohtaa tehdä ilmoituksen tulorekisteriin, millaiset viivästysmaksut tulee?
Tietoa myöhästymismaksuista löytyy tämän sivun alaosasta:
https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksenmaksajat/palkkatiedot/

Tuleeko ongelmia, jos Palkka.fi:ssä maksaa kk viimeinen päivä kuukausipalkan
lisäksi ylitöitä pidemmältä ajanjaksolta esim. 3 edelliseltä kuukaudelta ja
ajanjaksoksi on valittu kuukausipalkan ajanjakso?
Palkka.fi:ssä voit syöttää vain yhden palkkakauden yhtä palkanlaskentaa kohden.
Palvelussa ei voi antaa erillistä ansaintakautta. Ansaintakausi on tulorekisterin
vapaaehtoinen, täydentävä tieto.
Vuosilomakorvaukselle on vain 1 tulolaji, 234, eikö pitäisi saada eriteltyä loma-ajan
palkka ja paluuraha?
Loma-ajan palkka ilmoitetaan esimerkiksi tulolajilla 201 (Aikapalkka) tai tulolajilla 227
(Urakkapalkka), jos palkkaus on perustunut urakkaan. Lisäksi voidaan antaa
vapaaehtoisia poissaolotietoja, joiden avulla ilmoitetaan poissaolon aika, syy ja
poissaoloajalta maksettu palkka. Vuosilomakorvauksella tarkoitetaan lomakorvausta, jota
maksetaan yleensä työsuhteen päättämistilanteessa. Tulolajilla ilmoitetaan myös
rakennusalan 18,5% lomaraha, joka sisältää lomakorvauksen.
Lomaraha ilmoitetaan tulolajilla 213 (Lomaraha).
Jos maksaa palkan esim. 20.11 niin ennakonpidätys ja sotu maksetaan 12.12?
Työnantajasuoritusten maksamisen määräpäivä säilyy ennallaan 12. päivänä. Jos
eräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, maksu maksetaan ensimmäisenä arkipäivänä.
Työnantajasuoritukset voi maksaa edelleen OmaVerossa.
Ilmoitetaanko toiminimiyrittäjän veroennakkomaksut myös tulorekisteriin?
Ei ilmoiteta.
Miten muuttuvat ennakonpidätysten ja sairasvakuutusmaksujen ilmoittaminen ja
maksaminen? Nythän ne on tehty kerran kuukaudessa koontilaskulla. Maksetaanko
nämäkin maksut jatkossa kaksi kertaa kuukaudessa eli jokaisen palkanmaksun
jälkeen.
Ennakonpidätys ilmoitetaan palkkatietoilmoituksella tulonsaajan yhden maksupäivän
suorituksista. Jos tulonsaajalle maksetaan esimerkiksi kahdesti kuukaudessa, ilmoitetaan
ennakonpidätystä kahdella eri kerralla.
Sairausvakuutusmaksun määrä ilmoitetaan yhtenä summana kuukausittain työnantajan
erillisilmoituksella.
Ennakonpidätyksenalaisten palkkojen sekä työnantajasuoritusten yhteismäärät näkyvät
OmaVerossa aina verokautta seuraavan kuun 7. päivä. Esimerkiksi tammikuussa 2019
tulorekisteriin ilmoitetut tiedot näkyvät ensimmäisen kerran 7.2.2019.
Työnantajasuoritusten maksamisen määräpäivä säilyy ennallaan 12. päivänä. Jos
eräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, maksu maksetaan ensimmäisenä arkipäivänä.
Työnantajasuoritukset voi maksaa edelleen OmaVerossa.

Onko tulorekisterillä palvelunumeroa, josta saa neuvoja tulorekisterin käytöstä?
Tulorekisterin palvelunumerot löytyvät täältä: https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoameist%C3%A4/yhteystiedot/
Osakeyhtiön omistajalle lasketaan tietylle palkanmaksupäivälle palkkaa, josta yhtiö
tilittää ennakonpidätyksen ja sairausvakuutusmaksun verohallintoon seuraavan
kuukauden 12 pv. Yhtiö ei kuitenkaan pystykään maksamaan palkasta kuin osan ja
loppu jää velaksi. Voiko tämän palkan ilmoittaa tulorekisteriin alkuperäisen
palkanmaksupäivän mukaan, koska ennakonpidätys ja sairausvakuutusmaksu
kuitenkin maksetaan verohallintoon?
Osakeyhtiön osakkaan palkkasaatava ja avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön
osakkaan kirjanpidossa käsitelty kustannusten korvaus, joka on sijoitettu yhtiöön
yksityissijoitukseksi, ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella. Osakkaan
palkkasaatava ilmoitetaan palkan tulolajeilla ja kustannusten korvaus ko.
maksutapahtumaan tarkoitetuilla tulolajeilla. Ilmoituksen antamisen laukaisee
osakkaan palkkasaatavaksi tai yksityissijoitukseksi kirjanpitoon kirjaaminen. Tästä
hetkestä alkaa kulua viiden kalenteripäivän määräaika ilmoittamiselle. Maksaja
ilmoittaa maksupäiväksi kirjanpitoon kirjauspäivän.
Mistä tietää onko yrittäjä ennakkoperintärekisterissä?
Tieto ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta ja rekisteröinnin voimassaolosta on julkinen.
Työ- tai käyttökorvausta maksavalla työn teettäjällä tai palvelun ostajalla on velvollisuus
tarkistaa, kuuluuko suorituksen saaja ennakkoperintärekisteriin. Lisää tietoa
tarkistamisesta täältä: https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoayritysverotuksesta/ennakkoperintarekisteri/ennakkoperintarekisterimerkinnan_tarkis/
Pitääkö yrityksen, joka ei ole työnantajarekisterissä, ilmoittaa tulorekisteriin
seuraavan kuukauden 5 päivänä "ei palkan maksua" -tieto sellaiselta kuukaudelta,
jolloin ei ole maksanut palkkaa?
Ei pidä. Satunnainen työnantaja antaa työnantajan erillisilmoituksen vain niiltä kuukausilta,
joilta on maksettu palkkaa.
Milloin tulorekisteri avautuu käyttäjille, onko testijärjestelmää?
Tulorekisteri aukeaa 1.1.2019. Tiedon tuottajat voivat osallistua sidosryhmätestaukseen.
Lisää tietoa sidosryhmätestauksesta täällä:
https://www.vero.fi/tulorekisteri/ohjelmistokehitt%C3%A4j%C3%A4t/sidosryhm%C3%A4te
staus/
Pitääkö varmenne hakea Palkka.fi:tä käytettäessä?
Ei pidä.

Oy:n osakas nostelee tililtä jatkuvasti rahaa, ja näiden nostojen perusteella on
laskettu palkka tiliotteelta takautuvasti. Miten jatkossa toimin, kun näen nostot vasta
tiliotteelta silloin, kun olen saanut kp-aineiston asiakkaalta.
Jokaisesta maksupäivästä annetaan oma palkkatietoilmoitus. Ilmoitusten
myöhästymisestä voi seurata myöhästymismaksuja. Myöhästymismaksuista tarkemmin
täällä: https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksenmaksajat/palkkatiedot/
Ilmoittaako yritys, joka käyttää palkka.fi:tä erikseen tulorekisteriin jos maksaa
vakuutusyhtiölle vapaaehtoisia eläkevakuutusmaksuja?
Palkka.fi kautta ei voi ilmoittaa vapaaehtoisia eläkevakuutusmaksuja. Tieto ilmoitetaan
erikseen tulorekisteriin esimerkiksi tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.
Tulolajilla 418 Vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksu ilmoitetaan kyseiset
tiedot tulorekisteriin.
Mitä tietoja tarvitaan korvausilmoituksella? Saako palkka.fi:stä 'pohjatiedot'?
Korvaavalla ilmoituksella annetaan kaikki aiemmin ilmoitetut, oikeat tiedot sekä korjatut
tiedot.
Pitääkö siis yksityishenkilön ilmoittaa palkka.fi sivujen kautta tulorekisteriin myös
jos tilaa toiminimeltä siis työn. Toiminimen laskun summan ilman alvia??
Tulorekisteriin ilmoitetaan henkilölle tai yhtiölle, joka ei kuulu ennakkoperintärekisteriin,
maksetut työkorvaukset. Ilmoitettava määrä on alviton. Ilmoittaminen voidaan tehdä
laskemalla suoritukset esimerkiksi palkka.fi:ssä tai omassa teknisen rajapinnan
omaavassa ohjelmassa. Ilmoitukset voidaan antaa myös tulorekisterin sähköisessä
asiointipalvelussa.
Rakennusalalla maksetaan lomarahaa joka sisältää lomapalkan ja
lomaltapaluurahan, onko tulolaji 213?
Rakennusalan lomapalkan, lomarahan ja lomakorvauksen sisältävä 18,5% lomaraha
ilmoitetaan tulolajilla 234 Vuosilomakorvaus.
Tekeekö Palkka.fi työnantajan erillisilmoituksen vai pitääkö se tehdä itse?
Palkka.fi:ssä voidaan tehdä sekä palkkatietoilmoitus että työnantajan erillisilmoitus
tulorekisteriin.
Hei! Kysyn vielä tuosta ns. neljännesvuosi-ilmoittajasta, mistä joku muukin jo kysyi
- entä työnantajan erillisilmoitus tällaisella ilmoittajalla; "ei palkanmaksua". Pitääkö
sekin antaa kuukausittain vai neljännesvuosittain?
Säännöllinen työnantaja antaa työnantajan erillisilmoituksen kuukausittain.
Tulorekisterissä ei ole erillistä neljännesvuosi-ilmoitusta.

Jos ei kuulu työnantajarekisteriin niin pitääkö ilmoittaa tulorekisteriin?
Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia tulorekisteriin ilmoitettavien suoritusten maksajia.
Vaikutusta ei ole sillä kuuluuko maksaja työnantajarekisteriin.
Mihin työantajan erillisilmoitus annetaan? Tulorekisteriin ja oma veroon?
Työnantajan erillisilmoitus annetaan tulorekisteriin. Tiedot näkyvät myöhemmin
OmaVerossa.
Onko loma-ajan palkka aikapalkkaa?
Kyllä on. Lisäksi voidaan ilmoittaa täydentävänä tietona poissaolotiedot.
Miten esim. liikunta- ja kulttuurisetelit ilmoitetaan?
Liikunta- ja kulttuurisetelit ovat verovapaita 400 € vuosirajaan asti, eikä niitä ilmoiteta
tulorekisteriin. Enimmäismäärän ylittävä osa ilmoitetaan tulolajilla 315 Muu henkilöstölle
suunnattu veronalainen etu.
Jos palkansaajia on useampia ja palkanmaksupäivät ovat eri päivinä, niin
maksetaanko jokaisen ennakonpidätys, tyel ym. maksut erikseen eri päivinä vai
voiko summat maksaa kootusti tiettyyn päivään mennessä?
Ennakonpidätyksenalaisten palkkojen sekä työnantajasuoritusten yhteismäärät näkyvät
OmaVerossa aina verokautta seuraavan kuun 7. päivä. Esimerkiksi tammikuussa 2019
tulorekisteriin ilmoitetut tiedot näkyvät ensimmäisen kerran 7.2.2019.
Työnantajasuoritusten maksamisen määräpäivä säilyy ennallaan 12. päivänä. Jos
eräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, maksu maksetaan ensimmäisenä arkipäivänä.
Työnantajasuoritukset voi maksaa edelleen OmaVerossa.
Millä tulolajikoodilla ilmoitetaan rakennusmiesten työajanlyhennys, joka tulee joka
palkkaan?
Rakennusalan erillinen palkanosa 7,7% ilmoitetaan tulolajilla 216.
Voiko palkanmaksun yhteydessä tehdä muita vähennyksiä nettopalkasta,
esim. jos työntekijä on tehnyt esim. 500 euron oston yrityksestä jossa
työskentelee ?
Voi tehdä. Tulolajilla 408 Nettopalkasta vähennettävä muu erä voidaan ilmoittaa kuvattu
vähennys.
Pitääkö työntekijöiden antaa suostumus palkkatietojen viemiseksi tulorekisteriin,
jos vien tiedot palkka.fi: kautta?
Ei pidä. Tietojen antamisesta on säädetty laissa tulotietojärjestelmästä (53/2018).

Millä tulolajilla ilmoitetaan sairausajan palkka?
Sairausajan palkka ilmoitetaan esimerkiksi tulolajilla 201 (Aikapalkka) tai tulolajilla 227
(Urakkapalkka), jos palkkaus on perustunut urakkaan. Lisäksi voidaan antaa
vapaaehtoisia poissaolotietoja, joiden avulla ilmoitetaan poissaolon aika, syy ja
poissaoloajalta maksettu palkka.
Entä esim. sairauskuluvakuutus jonka vakuutusmaksu maksetaan tammikuussa
koko vuodelle. Jaetaanko maksu kahdelletoista kuukaudelle vai ilmoitetaanko se
yhdelle kuukaudelle?
Tiedot on saatava maksuvuoden verotukseen. Tämän johdosta, jos maksusta saadaan
tieto vasta tammikuussa, joulukuun ilmoitusta on korjattava ja lisättävä vakuutusmaksun
määrä ilmoitukselle.
Voiko Suomi.fi kautta käydä jo nyt tutustumassa lomakkeisiin
Ei voi. Tulorekisterin verkkolomake tulee tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun.
Suomi.fi-valtuudet palvelussa voidaan antaa valtuuksia tulorekisterin sähköisessä
asiointipalvelussa asiointiin.
Miten ilmoitetaan ennen ennakonpidätystä vähennettävä maarä?
Tulolajilla 419 Vähennys ennen ennakonpidätystä.
Osakeyhtiön työntekijöillä on oikeus ladata esim. Smartumin kortille rahaa lounaita
varten. Työntekijä maksaa tästä summasta yritykselle 75%. Miten tämä ilmoitetaan
jatkossa? Ladattava summa vaihtuu kuukausittain 0-200 euroa. Summa ei siis ole
vakio eikä kyse ole varsinaisesta luontaisedusta.
Jos ravintoedusta peritty korvaus vastaa sen verotusarvoa, maksaja ilmoittaa
tulorekisteriin tiedon Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa: Kyllä.
Ravintoedun verotusarvoksi ilmoitetaan tällöin 0 euroa (tulolajilla 334 Ravintoetu).
Halutessaan maksaja voi ilmoittaa ravintoedun määrän.
Poissaolotiedot voidaan ilmoittaa myös erikseen omalla palkkatietoilmoituksellaan.
Miten se saadaan kohdistumaan aiemmin annetulle ilmoitukselle?
Eli jos hlö on sairauslomalla 1.2.-15.2.2019, kk-palkka on maksettu 28.2.2019
(sisältää sairauslomapalkan) ja tästä on annettu ilmoitus 5.3.2019 ilman
poissaolopäiviä teknisen rajapinnan kautta. Voinko antaa toisen ilmoituksen
samalle kaudelle sähköisen palvelun kautta ja ilmoittaa vain sairauspäivät?
Poissaolotiedot ovat oma, erillinen tietoryhmänsä. Ne eivät ole riippuvaisia tulolajeista.
Poissaolojen ilmoittamista on käsitelty tarkemmin täällä:
https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/yksityiskohtaiset-tulorekisterinohjeet/65357/tietojen-ilmoittaminen-tulorekisteriin-poissaolotiedot2/
Ilmoituksia voidaan antaa eri ilmoituskanavia käyttäen.

Mitä jos yrittäjän matkalaskut kirjataan kirjanpitoon, mutta ne jäävät velaksi
osakkaalle. Milloin nämä ilmoitetaan tulorekisteriin?
Osakeyhtiön osakkaan palkkasaatava ja avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön
osakkaan kirjanpidossa käsitelty kustannusten korvaus, joka on sijoitettu yhtiöön
yksityissijoitukseksi, ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella. Osakkaan
palkkasaatava ilmoitetaan palkan tulolajeilla ja kustannusten korvaus ko.
maksutapahtumaan tarkoitetuilla tulolajeilla. Ilmoituksen antamisen laukaisee
osakkaan palkkasaatavaksi tai yksityissijoitukseksi kirjanpitoon kirjaaminen. Tästä
hetkestä alkaa kulua viiden kalenteripäivän määräaika ilmoittamiselle. Maksaja
ilmoittaa maksupäiväksi kirjanpitoon kirjauspäivän.
Yhdistys maksaa kilometrikorvauksia vapaaehtoistyöntekijöilleen ja varsinaista
palkanmaksua ei yhdistyksellä ole. Milloin nuo kilometrikorvauksen on ilmoitettava
ja mikä olisi yhdistykselle järkevin tapa ilmoittaa nuo maksetut kilometrikorvaukset?
Rahana maksetut palkat ja muut suoritukset ilmoitetaan viimeistään viidentenä päivänä
maksupäivän jälkeen. Verovapaat matkakustannusten korvaukset ovat tässä tarkoitettuja
muita suorituksia. Jos yhdistyksellä ei ole käytettävissään järjestelmää, josta on tehty
tekninen rajapinta tulorekisteriin, voidaan ilmoitukset tehdä tulorekisterin sähköisessä
asiointipalvelussa.
15.11.2018 Verohallinnon päätös verovapaiden kilometrikorvausten ilmoittamisesta>
ilmoitettava viimeistään vuoden viimeisellä ilmoituksella, tätä ei käsitelty
esityksessä.
Verohallinnon päätös koskee verovapaiden kilometrikorvausten perusteena olevan
kilometrimäärän ilmoittamista, ei euromääräistä korvausta. Maksettu korvaus ilmoitetaan
viimeistään viidentenä päivänä maksupäivän jälkeen. Korvauksen perusteena oleva
kilometrien määrä voidaan ilmoittaa viimeistään vuoden viimeisellä ilmoituksella. Päätös
on ollut huomioituna tulorekisterin ohjeistuksessa jo aiemmin.
Eikö verohallinto tehnyt päätöksen, että kilometrikorvaukset voidaan ilmoittaa
kerran vuodessa, jos muita korvauksia ei ole maksettu
Verohallinnon päätös koskee verovapaiden kilometrikorvausten perusteena olevan
kilometrimäärän ilmoittamista, ei euromääräistä korvausta. Maksettu korvaus ilmoitetaan
viimeistään viidentenä päivänä maksupäivän jälkeen. Korvauksen perusteena oleva
kilometrien määrä voidaan ilmoittaa viimeistään vuoden viimeisellä ilmoituksella. Päätös
on ollut huomioituna tulorekisterin ohjeistuksessa jo aiemmin.
Ilmoitustapa 2:n tulolajina ei ole voitonjakoerää, kuinka se ilmoitetaan.
Tulolajilla 233 Voittopalkkio ilmoitetaan työntekijöille ilman ennalta sovittua suunnitelmaa
yhtiökokouksen päätöksellä jaettava palkkio, joka muodostuu yrityksen voiton perusteella.
Muista kuin henkilöstörahastoon siirrettävistä voittopalkkiosta toimitetaan ennakonpidätys.
Yrityksen henkilöstörahastoon maksamasta voittopalkkiosta tai
henkilöstörahastosääntöjen mukaan työntekijän suoraan käteisenä nostamasta
voittopalkkiosta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

Tuleeko ongelmia, jos Palkka.fi:ssä maksaa kk viimeinen päivä kuukausipalkan
lisäksi ylitöitä pidemmältä ajanjaksolta esim. 3 edelliseltä kuukaudelta ja
ajanjaksoksi on valittu kuukausipalkan ajanjakso?
Palkka.fi:n voit syöttää vain yhden palkkakauden yhtä palkanlaskentaa kohden.
Kuvaamassasi tilanteessa suosittelen kirjaamaan mahdolliset lisätiedot palkanlaskentaan
kohtaan Lisätietoja. Palvelu ei kykene tarkastamaan kirjaamasi palkan ansaintaajankohtia. Tarkista tulorekisterin ilmoittamissäännöistä voitko toimia haluamallasi tavalla.
Kyselin voiko palkka.fi käyttää ilman, että lähettää sieltä kautta palkkoja pankkiin.
Lähetän maksut mieluiten itse syöttämällä yrityksen pankkiohjelman kautta.
Palvelussa voi laskea ja ilmoittaa palkat. Palkanmaksu tulee tehdä aina erikseen pankin
verkkopalvelussa.
Ilmoittaako yritys, joka käyttää palkka.fi:tä erikseen tulorekisteriin jos maksaa
vakuutusyhtiölle vapaaehtoisia eläkevakuutusmaksuja?
Palkka.fi kautta ei voi ilmoittaa tai laskea vapaaehtoisia eläkevakuutusmaksuja.
Ilmoittamisen tarpeellisuuden sinun tulee tarkastaa erikseen tulorekisteristä.
Voiko Palkka.fi kanavaa käyttää pelkästään tulorekisteriä varten ja syöttää itse
manuaalisesti yrityksen pankkiohjelman kautta palkanmaksun. Vaikutti nimittäin
siltä, että palkka.fi lähettäisi maksun eteenpäin. Jos näin, voiko sen ohittaa?
Palkka.fi on palkanlaskentaohjelma. Palvelu ei koskaan hoida käyttäjän puolesta
maksatusta. Palvelu muodostaa maksutietoja, joilla voi maksaa muodostuneet maksut
omassa verkkopalvelussaan mutta ohjelma ei koskaan laita maksuja maksuun käyttäjän
puolesta.
Miten osaomistajat? Onko Palkka.fi:ssä kohta, johon tulee heidän tietonsa?
Osaomistajan tieto tulee työntekijätietoihin kohtaan -> Perus- ja työsuhdetiedot ->
Työntekijäryhmä työttömyysvakuutuksessa -> osaomistaja.
Miten Palkka.fi:ssä voin laskea ulkomailla yli 6 kk työskentelevän henkilön palkan.
Onko palkkalajia seuraaville:
"Vakuutuspalkka" (minipidätys) ja Ulkomaan työn veroton osa (=päiväraha osuus)?
Valitettavasti näitä palkkalajeja ei palvelusta löydy.
Voiko palkka.fi:tä harjoitella demona?
Voit harjoitella kohdassa Palkka.fi -> Harjoittele. Harjoittele osiossa tekemäsi laskennat
eivät tallennu minnekään ja harjoittelu puolen käyttö ei edellytä kirjautumista.
Palkka.fi:ssä oleviin vanhoihin työntekijöihin täytynee lisätä ammattiluokitustietoja?
Koska tämä on mahdollista?
Ammattiluokitus valinta tulee 2.1.2019 julkaistavassa versiossa.

Saako palkka.fi stä tuotua palkkatapahtumat yrityksenkirjanpitoon Oy kyseessä.
Suoraan ei palkkatapahtumia ole mahdollista siirtää kirjanpitoon. Palvelussa on kuitenkin
mahdollista muodostaa CSV-tiedosto, joka on Excel-muotoinen. Mikäli kirjanpitonne
ymmärtää Excel-tiedosta, voitte hyödyntää CSV:tä.
Jos yrittäjä maksaa työntekijöilleen palkkaa Palkka.fi:n kautta, niin määritteleekö
Palkka.fi ilmoitusviitteen? Entä, jos joudun korjaamaan tietoja? Mistä saan tietooni
ilmoitusviitteen?
Kyllä muodostaa. Palkka.fi tehdyt palkat voit korjata palkka.fi palvelussa, jolloin korjaus
kohdistuu oikealle ilmoitukselle automaattisesti. Mikäli korjausta ei ole mahdollista tehdä
palvelun kautta löydät viitteet muodostuneelta ilmoitukselta.
Voiko Palkka.fi:llä laskea vuoden 2019 puolella maksettavia palkkoja vuoden 2018
puolella? Esim. voiko 4.1.19 maksettavan palkan laskea jo 31.12.2018?
Vuoden 2019 palkkoja voit laskea 2.1.2019 lähtien, kun palvelun huoltokatko on päättynyt.
Voiko Palkka.fi kautta ilmoittaa 1.1.2019 jälkeen palkkoja vuodelle 2018?
Muodostuvat ilmoitukset perustuvat tehtyihin palkanlaskentoihin. Vuoden 2018 palkkoja ei
voi enää laskea palvelussa vuoden 2019 puolella. Laske kaikki vuodelle 2018 kuuluvat
palkat hyvissä ajoin ennen vuodenvaihteen huoltokatkoa. Palvelu on suljettu 31.12.2018
klo 21 - 2.1.2019 n. klo 13 asti.
Tuleeko se pelkästään palkka.fiihin se virhetieto? Ei esim. sähköpostiin että on
virhettä jotta tietäisi mennä palkka.fiihin?
Tieto tulee palkka.fi palveluun.
Saako Palkka.fi -ohjelmasta haettua palkkaraporttia tietystä palkkalajista? Esim. jos
maksaa kahdella palkkalajilla palkkaa, saako tulostettua raportit maksetuista
palkoista eriteltynä palkkalajeittain koko vuodelta?
Tarkoitukseesi kätevin on CSV-tiedosto. Voitte muokata siinä tietoja hyödyntäen Excelin
suodattamia.

