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Yleistä tulorekisteriin ilmoittamisesta
• Yleistä ilmoittamisesta
• Tuotannon tilanne

Mitä tulorekisteriin ilmoitetaan ja kenen pitää
ilmoittaa?
Tulorekisteriin ilmoitetaan 1.1.2019 jälkeen maksetut palkka- ja ansiotulot. Tiedot
ilmoittaa suorituksen maksajat, jotka maksavat palkkoja tai muita ansiotuloja.
Ilmoitetaan
• tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot,
työkorvaukset sekä muut ansiotulot
• verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset
• maksetut päivärahat, ateriakorvaukset ja
kilometrikorvaukset
• luontoisedut, kuten puhelinetu tai autoetu.

Ei ilmoiteta
• verovapaita henkilökuntaetuja (kuten nettietu)
• verovapaisiin korvauksiin liittyviä julkisen liikenteen
matkalippua ja majoituskorvausta.
Tulorekisteri ei muuta stipendien tai apurahojen
ilmoittamisen menettelyä.

Vuoden 2020 alusta tulorekisteriin ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot. Tällöin
ilmoitusvelvollisuus tulorekisteriin laajenee koskemaan myös eläkkeiden ja etuuksien
maksajia.
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Milloin ilmoitus on annettava?
Tilanne

Määräaika

Maksetut palkat

viimeistään viidentenä kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen

Muuna kuin rahana annetut edut ja
suoritukset, kun ei makseta rahapalkkaa

viimeistään edun saamiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä

Vakuutuspalkka

kuukausittain viimeistään työskentelyä seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä

Työnantajan ilmoitus sijaismaksajan
maksamista palkoista

viimeistään seuraavan kalenterikuukauden viidenteen päivään mennessä

Perusteeton etu

viipymättä, viimeistään kuukauden kuluessa sen jälkeen kun perusteeton etu on havaittu

Takaisin maksettu määrä

viimeistään viidentenä kalenteripäivänä sen päivän jälkeen, jona on saatu tieto takaisin
perityn määrän maksamisesta, sen maksajasta ja siitä, mihin perusteettomaan etuun maksu
liittyy

Tiedot ulkomaan työskentelystä

viimeistään viidentenä kalenteripäivänä ensimmäisen ulkomaan työskentelystä maksetun
palkan maksupäivän jälkeen

Paperi-ilmoitus

viimeistään kahdeksantena kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen

Työnantajan erillisilmoitus

viimeistään seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä

Korvaava ilmoitus

viipymättä sen jälkeen, kun virhe on huomattu
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Miten tiedot voi tulorekisteriin ilmoittaa?
Tekninen rajapinta
Tulorekisterin sähköinen asiointipalvelu
Paperi-ilmoitus

Tietojen ilmoittaminen puhelimitse tai muuten
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Sähköinen asiointi on
perusedellytys.
Tiedot voidaan ilmoittaa
paperilomakkeella vain
erityisestä syystä.
Ilmoitukset määrämuotoisesti,
ei voi ilmoittaa esim.
puhelimitse.

Kuka tulorekisteriin tallennettuja tietoja
käyttää?

Verohallinto
Kela
Työeläkelaitokset ja
ETK
Työllisyysrahasto

1.1.2019 alkaen
3.4.2019

Työllisyysrahasto (aikuiskoulutusetuudet)
Ahvenanmaa
Työttömyyskassat
Vahinkovakuutusyhtiöt
Kunnat ja kuntayhtymät
TEM:n hallinnonala
Työsuojeluviranomaiset
Tilastokeskus
Tapaturmavakuutuskeskus
Potilasvakuutuskeskus

1.1.2020 alkaen

Ulosottoviranomainen

1.1.2021 alkaen

Tuotannon lukuja – tietojen vastaanotto
•

•

Tulorekisteriin on annettu ilmoituksia kaikista tulorekisterin tarjoamista
ilmoituskanavista.
– Yleisin ilmoittamisen tapa on tekninen rajapinta, noin 85 % ilmoituksista
annetaan teknisen rajapinnan kautta.
Alla on kuvattu annettujen ilmoitusten määrä kanavittain 1.1.2019–28.3.2019.
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Tuotannon tilanne - Tulorekisteriyksikön
asiakaspalvelu
•

Tulorekisteriyksikön asiakaspalvelu on
ollut alkuvuoden ruuhkapiikin jälkeen
hyvin saavutettavissa.

•

Kanavat: puhelinpalvelu ja chat

•

Palvelemme arkisin klo 9.00–16.15.
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Ajankohtaista ilmoittamisesta
• Tarkennuksia ilmoittamisen ohjeisiin

Tulorekisterin ilmoittamisen ohjeet – päivityksiä
Seuraavia yksityiskohtaisia ohjeita on päivitetty:
•
•
•
•
•
•
•

Työntekijän palkitseminen, yrittäjälle maksettavat suoritukset ja muut erityistilanteet *
Palkkatietoilmoituksen pakolliset ja täydentävät tiedot **
Luontoisedut ja kustannusten korvaukset*
Vakuuttamiseen liittyvät tiedot **
Tietojen korjaaminen tulorekisterissä **
Sijaismaksajan maksamat suoritukset **
Kotitalous työn teettäjänä **

Seuraavia yksityiskohtaisia ohjeita päivitetään kevään aikana:
•
•
•
•

Poissaolotiedot **
Kansainväliset tilanteet **
Tietojen korjaaminen tulorekisterissä **
Kotitalous työn teettäjänä **
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* ohjeistusta on muutettu
** ohjeistusta on lisätty tai tarkennettu

Työntekijän palkitseminen, yrittäjälle
maksettavat suoritukset ja muut
erityistilanteet
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Työntekijän palkitsemiseen liittyvää ohjeistusta
lisätty ja muutettu
Tarkennettu työsuhdeoption ilmoittamista silloin, kun osa suorituksesta maksetaan rahana, ja
lisätty esimerkkejä.
• Se osuus työsuhdeoptiosta, jota ei ole annettu rahana, ilmoitetaan erillisenä summana ja siihen
liitetään lisätieto "Maksettu muuna kuin rahana – Kyllä".
Esimerkki:
Työsuhdeoptio toteutetaan järjestelynä, jossa työntekijä saa etua 100 000 euroa. Osakkeiden osuus
on 70 000 euroa ja rahana maksettu osuus 30 000 euroa.
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Työntekijän palkitsemiseen liittyvää
ohjeistusta lisätty – muista tämä
Tarkennettu ennakonpidätyksen toimittamisen ohjausta ja esimerkkejä.
•
Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin maksuperiaatteen mukaisesti.
•
Työsuhdeoptioetu ilmoitetaan kokonaisuudessaan silloin, kun optiota käytetään, vaikka
ennakonpidätyksen toimittaminen jaettaisiin samalle kalenterivuodelle.
Esimerkki:
Työntekijä käyttää työsuhdeoption helmikuussa. Edun veronalainen arvo on 22 000 euroa.
•
Etu otetaan ennakkoperinnässä huomioon tasasuuruisina erinä (2 000 euroa x 11 kuukautta tai
2 200 euroa x 10 kuukautta).
•
Tulorekisteriin annetaan ilmoitus työsuhdeoptiosta helmikuussa tulolajilla Työsuhdeoptio ja
määränä ilmoitetaan 22 000,00 euroa.
•
Maalis-joulukuussa työsuhdeoptiota ei ilmoiteta tulorekisteriin, vaikka se otetaan huomioon
ennakonpidätyksen määrää laskettaessa. Ennakonpidätys ilmoitetaan tulorekisteriin perityn
suuruisena.
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Työntekijän palkitsemiseen liittyvää ohjeistusta
lisätty ja muutettu
Tarkennettu osakepalkkion ilmoittamista silloin, kun osa suorituksesta maksetaan rahana, ja
lisätty esimerkkejä.
•
Tulolajilla Osakepalkkio ilmoitetaan sekä osakkeina annettu määrä että rahana maksettu määrä.
•
Se osuus osakepalkkiosta, jota ei ole annettu rahana, ilmoitetaan erillisenä summana ja siihen
liitetään lisätieto "Maksettu muuna kuin rahana – Kyllä".
•
Työnantaja ilmoittaa vakuuttamistiedon käyttämällä erillistä Vakuuttamistiedon tyyppi -tietoa.
Esimerkki (listattu yhtiö, alle vuoden kertymäaika):
Työntekijä saa osakepalkkiona 50 000 euroa, josta rahana tulonsaajalle on maksettu 20 000 euroa ja osakkeina
30 000 euroa.
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Työntekijän palkitsemiseen liittyvää ohjeistusta
lisätty ja muutettu
Lisätty lahjakorttina palkansaajalle annetun edun ilmoittaminen.
• Työnantajalta rahana tai siihen verrattavana suorituksena saatu lahja
ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla Henkilöstölle annettu rahalahja (310).
• Jos annettu rahalahja ei ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen, työnantaja
ilmoittaa tämän erikseen tiedolla Vakuuttamistiedon tyyppi.
• Jos esimerkiksi lahjakortti annetaan työsuorituksesta
palkitsemistarkoituksessa, eli se annetaan vastikkeena työstä, lahjakortti
ilmoitetaan tulolajilla Muu luontoisetu (317).
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Tulonsaajan lisätietoon "Osaomistaja" lisätty
ohjeistusta
•

Yrityksen osaomistajat maksavat pienempää työntekijän työttömyysvakuutusmaksua kuin
työntekijät. Osaomistajan käsite on määritelty työttömyysturvalaissa (1290/2002).
•
Siihen, onko henkilö yrityksen osaomistaja vai työntekijä, vaikuttavat henkilön ja hänen
perheenjäsentensä omistusosuus, äänivalta tai muu määräämisvalta sekä henkilön asema
yrityksessä tai yhteisössä.
– Ohjetta on tältä osin tarkennettu.
– Lisäksi ohjeeseen on lisätty tietoa osaomistajan määritelmän muuttumisesta 1.7.2019.
Tieto osaomistajuudesta annetaan tulorekisteriin ilmoittamalla "Tulonsaajan lisätiedon tyyppi:
Osaomistaja".
Huomioithan, että tulonsaajan lisätieto "Osaomistaja" on osalle tulorekisterin tiedon käyttäjistä merkityksellinen:
• Tieto on annettava ohjeistuksen mukaisesti, jotta tiedon käyttäjä osaa tulkita tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja oikein.
• Lisätieto on annettava samalla ilmoituksella, kuin varsinainen palkka ilmoitetaan, jotta tiedon käyttäjä voi tulkita,
mihin suoritukseen Osaomistaja-tieto liittyy.
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Urheilijan palkan ja palkkion ilmoittamiseen
liittyvää ohjeistusta lisätty
Vakuuttamistietojen ilmoittaminen - Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tietoina ilmoitetaan
•

Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus) ja Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus)

Tulonsaajan lisätiedon tyyppi -tietona ilmoitetaan: Urheilija
Tulon ilmoittaminen
•
•

Palkka ilmoitetaan käyttämällä palkan tulolajeja, jos suoritus maksetaan urheilijarahastoon, tästä on erillinen
ohjeistus.
Urheilijalta peritty urheilijan eläkevakuutusmaksu ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla Työntekijän
työeläkevakuutusmaksu.

Kulujen vähentäminen ennen ennakonpidätystä
•
•
•

Maksajan tekemä vähennys ilmoitetaan tulolajilla Vähennys ennen ennakonpidätystä (419).
Vähennyksen osuuden pitää sisältyä myös palkan tulolajilla ilmoitettuun palkkaan.
Vähennyksen määränä ilmoitetaan enintään suorituksen määrän suuruinen summa.
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Kilpailupalkintojen ilmoittamisen ohjeistusta
tarkennettu
•

•
•

Kilpailupalkinnot ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla Muu veronalainen
ansiotulo (334) silloin, kun palkinto on veronalaista tuloa ja saadulla
palkinnolla on rahallinen arvo.
Vain symboliset, vaihtoarvoltaan merkityksettömät esineet voi jättää
ilmoittamatta.
Veronalaisten kilpailupalkintojen ilmoittaminen koskee kilpailuja, joissa
erillinen kilpailun järjestäjä antaa palkinnon voittajalle.
Esimerkiksi pokaalit, mitalit, viirit, karkkipussit ja kahvipaketit tai
mainostarkoituksessa annetut vähäiset esinepalkinnot, kuten lippikset, voi jättää
ilmoittamatta.
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Työkorvausten ilmoittamisen ohjeistusta lisätty
Julkisten alojen eläkelain (JuEL) piiriin kuuluvan työkorvauksen maksajan pitää maksaa
työnantajan työeläkevakuutusmaksu yksityishenkilön toimeksiantosopimuksen
perusteella, jos tulonsaajalla ei ole yrittäjän eläkelain mukaista vakuutusta. Näin myös
silloin, kun kyseinen maksaja maksaa työkorvauksen ennakkoperintärekisteriin
kuuluvalle luonnolliselle henkilölle.
• Maksajan on annettava ilmoituksessa työeläkelaitoksen yhtiötunnus ja
eläkejärjestelynumero.
Jos samalle tulonsaajalle maksetaan sekä sellaista työkorvausta, joka on julkisten alojen
eläkelain piiriin kuuluvaa tuloa, että sellaista joka ei ole, on tehtävä tulorekisteriin kaksi
erillistä ilmoitusta.
• Kun ilmoitetaan julkisten alojen eläkelain piiriin kuuluvaa tuloa,
palkkatietoilmoituksessa annetaan eläkevakuuttamista koskevat tiedot.
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Työkorvausten ilmoittamisen ohjeistusta lisätty
Jos maksaja maksaa työkorvauksen yhteydessä kustannusten korvauksia luonnolliselle
henkilölle, jolla ei ole yrittäjän eläkelain mukaista vakuutusta ja joka ei kuulu
ennakkoperintärekisteriin, kustannusten korvaukset pitää ilmoittaa tulorekisteriin.
• Kustannusten korvaukset on tällöin ilmoitettava eri palkkatietoilmoituksella ja erillisessä
aineistossa tulolajilla Työkorvaus (336). Kustannusten korvauksia sisältävään ilmoitukseen
ja aineistoon ei merkitä eläkelaitoksen yhtiötunnusta ja eläkejärjestelynumeroa eikä
muitakaan edellä kuvattuja Kevan tietoja. Kustannusten korvausten osuutta ei tarvitse
ilmoittaa, jos saaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin.
Kun ilmoitetaan julkisten alojen eläkelain piiriin kuuluvaa tuloa, palkkatietoilmoituksessa annetaan seuraavat tiedot:

•
•
•
•
•
•

Kevan yhtiötunnus ja eläkejärjestelynumero
Kevan koodiston mukainen aliorganisaatiotunniste
Kevan ammattinimikkeistön mukainen tunniste
Kevan rekisteröinnin peruste
palvelussuhdetietoina ilmoitukseen voidaan ilmoittaa palvelussuhteen alkamispäivänä ja päättymispäivänä suorituksen maksupäivä
palvelussuhteen päättymisen syyksi ilmoitetaan Kevan koodiston mukainen päättymisen syy.
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Luontoisedut ja kustannusten
korvaukset
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Tarkennettu luontoisetujen ilmoittamisen
määräaikoja – puhelinetu
•

•

Kun työntekijä on saanut puhelinedun heti työsuhteen alkaessa, mutta ensimmäisen
vajaan kuukauden rahapalkka maksetaan vasta seuraavan kuukauden
palkanmaksun yhteydessä, ensimmäisen kuukauden puhelinedun voi ilmoittaa
samalla ilmoituksella kyseiseltä kuukaudelta maksettavan rahapalkan kanssa.
Jos puhelinetu käsitellään palkanlaskennassa tammikuussa etukäteen koko
vuodelta, voidaan puhelinetu ilmoittaa myös tulorekisteriin etukäteen kerran
vuodessa, jos
– maksettava tulo ei ole työeläke-, työttömyys- eikä työtapaturma- ja
ammattitautivakuutusmaksujen alaista (esimerkiksi YEL-vakuutetut osakkaat)
– henkilölle ei makseta mitään muuta tuloa tai anneta muuta etua.
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Tarkennettu ohjausta perittyjen korvausten ja perittyyn
korvaukseen liittyvän vakuuttamistiedon ilmoittamisesta
Jos samalla maksukerralla maksetaan sosiaalivakuutusmaksun alaista palkkaa ja sellaista palkkaa,
joka ei ole sosiaalivakuutusmaksujen perusteena, ja jompaankumpaan tuloon kohdistuu kuluja, jotka
vähennetään ennen ennakonpidätyksen toimittamista, maksajan on annettava tiedot palkoista
kahdella eri ilmoituksella ja eriteltävä, kumpaan tuloon vähennys kohdistuu.

Esimerkki (perustilanne):
Työntekijä on maksanut itse moottorisahan käytöstä aiheutuneet 500 euron kustannukset. Työntekijälle on maksettu
palkkakaudelta palkkaa 1 800 euroa. Palkka koostuu 1 600 euron sahatyöstä sekä 200 euron muusta työstä.
Ennakonpidätys (20 %) toimitetaan ennakkoperintälain mukaisesti 1 300 eurosta (1 800 – 500).
ILMOITETTAVAT TIEDOT
101 Palkka yhteissumma tai 201 Aikapalkka
402 Ennakonpidätys (1 300 eurosta)
419 Vähennys ennen ennakonpidätystä
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1800.00
260.00
500.00

Luontoisedut ja kustannusten korvaukset
Lisätty ohjaus Päivärahan tyyppi -tiedon uudesta arvosta (Ulkomaan työskentelyyn liittyvät
verovapaat korvaukset)
•
Tulolajilla Päiväraha (331) ilmoitetaan myös ulkomaantyöskentelyyn liittyvät verovapaat
korvaukset:
– verovelvollisen ja hänen perheenjäsenensä muutto- ja matkakustannukset työntekovaltioon
ja takaisin
– työnantajan ulkomailla kustantama tavanomainen yksityinen palveluhenkilöstö
– työnantajan kustantama lasten perus- ja lukiotason koulutus.
 Päivärahan tyyppi -tietona ilmoitetaan tällöin "Ulkomaan työskentelyyn liittyvät
verovapaat korvaukset".
Muutettu ohjausta käytettävästä tulolajista
•
Jos työnantaja maksaa matkakustannusten korvauksia työehtosopimuksen perusteella
Verohallinnon päätöstä lievemmin perustein, veronalainen määrä ilmoitetaan tulolajilla Muu
henkilöstölle suunnattu veronalainen etu.
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Usein kysyttyä tulorekisteristä
• Luontoiseduista
• Korjaamisesta

Luontoiseduista ja niiden
ilmoittamisesta

3.4.2019

Muuna kuin rahana maksettujen suoritusten
ilmoittaminen – lahjakortti
Palkansaajalle saatetaan antaa hyvästä työsuorituksesta palkintoja, esim. lahjakortteja
•

Tulorekisteriin tiedot ilmoitetaan maksuperiaatteen mukaisesti
– Lahjakortin muodossa annettu etu, joka on annettu vastikkeena tehdystä työstä, ilmoitetaan
Muu luontoisetu -tulolajilla (317) sen palkkakauden ilmoituksella, jona henkilö on edun
saanut.
– Ennakonpidätyksen toimittamisessa voidaan kuitenkin soveltaa EPA 9 §:ää:
• Jos muu kuin rahana maksettava suoritus on satunnainen, ennakonpidätys toimitetaan
samana kalenterivuonna siten, että suoritus lisätään joko sen myöntämistä lähinnä
seuraavan maksukauden aikana maksettavaan määrään tai suoritusta seuraavina
kalenterivuoden jäljellä olevina maksukuukausina maksettavaan määrään
tasasuuruisiin eriin jaettuna.
– Rahana maksettu palkkio voidaan ilmoittaa tulolajilla Muu maksettava lisä (216).
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Muuna kuin rahana maksettujen suoritusten
ilmoittaminen – lahjakortti
Esimerkki
Henkilölle annetaan tammikuussa 4 500 euron lahjakortti
– Lahjakortti on ilmoitettava tammikuun ilmoituksella.
– Lahjakortin muodossa annettu etu, joka on annettu vastikkeena tehdystä työstä,
ilmoitetaan tulolajilla Muu luontoisetu (317).
– Halutessaan maksaja voi toimittaa pidätyksen jakamalla edun loppuvuoden
tasasuuriin eriin (4 500 / 12 = 375 euroa) ja huomioida ennakonpidätyksissä 375
euroa/kk.
– Tulorekisteriin ilmoitetaan toimitettu pidätys perityn suuruisena.
 Etua ei ilmoiteta enää, vaikka se otetaan huomioon pidätyksen määrässä.
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Lomapalkan ilmoittaminen ja negatiivinen
palkkalaji
•

•
•

Lomapalkalle ei ole tulorekisterissä omaa tulolajia.
– Loman ajalta maksettu ja kertynyt tulo voidaan ilmoittaa ilmoitustapaa 2 käytettäessä
tulolajilla Aikapalkka (201).
– Jos loman ajalta maksetun tulon maksuperuste on ollut esimerkiksi suorituspalkka tai
provisio, voidaan lomapalkka ilmoittaa tulolajilla Provisiopalkka (220) tai Urakkapalkka
(227) sen mukaisesti, mikä maksuperuste tulolla on ollut.
– Lomarahalle on oma tulolaji (213).
Tärkeää olisi merkitä tuloille ansaintakaudet.
Lisäksi maksaja ilmoittaa Palkallinen poissaolo -tietoryhmässä
– poissaoloajan
– poissaolon syyksi vuosiloman
– palkan määrän palkalliselta poissaoloajalta.
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Verohallinto

30

Lomapalkan ilmoittaminen ja negatiivinen palkkalaji
Palkkajärjestelmässä tehtyä ns. laskennallista vähennystietoa ei ilmoiteta tulon
vähennyksenä tulorekisteriin.
• Kyse on ns. laskennallisesta tai teknisestä kirjauksesta, joka ei ole tulonsaajalle
tosiasiallisesti maksettu liikasuoritus eikä sitä näin ollen peritä erikseen tulonsaajan
takaisin.
• Käytännössä maksaja siirtää tuloa palkkalajilta toiselle. Miinusmerkkistä erää ei
ilmoiteta tulorekisteriin esim. perusteettomana etuna.
– Tulorekisteriin ilmoitetaan se määrä, joka henkilölle tosiasiassa maksetaan.
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Verohallinto
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Luontoisetujen korjaukset – etu jäänyt ilmoittamatta
•

Luontoisedut katsotaan nautintaperiaatteen mukaisesti sen kuukauden tuloksi,
jolloin ne ovat olleet tulonsaajan käytettävissä.
– Palkkatietoilmoitus annetaan luontoisedun käyttöajankohdan perusteella.
– Pääsääntöisesti luontoiseduille on vahvistettu kuukausittainen arvo.

•

Jos luontoisetu on jäänyt ilmoittamatta, kyseisen kuukauden ilmoitus on
korjattava korvaavalla menettelyllä ja lisättävä puuttunut luontoisetu.
– Kyseessä ei ole perusteeton etu, vaan kyse on maksajan ilmoitusvirheestä
(luontoisetu on ollut tulonsaajalla joka tapauksessa käytössä, se on vain jäänyt
ilmoittamatta tulorekisteriin).
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Luontoisetujen korjaukset – etu ilmoitettu liian suurena
•

Jos tulonsaajalle on ilmoitettu etu, jota hänellä ei ole ollut käytössään tai
luontoisetu on ilmoitettu liian suurena, korjataan alkuperäinen ilmoitus
korvaavalla menettelyllä ja korjataan väärin ilmoitettu luontoisetu oikean
määräiseksi tai poistetaan se ilmoitukselta.
– Näin toimitaan, jos luontoisetu on ollut palkanlaskennassa mukana aiheetta,
esim. palkanlaskenta ei ole saanut tietoa luontoisedun loppumisesta.
– Henkilö ei ole saanut perusteetonta etua eikä maksaja voi ilmoittaa etua
negatiivisena lukuna.
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Takautuvat korjaukset ravintoetuun
•

•

Jos työntekijän palkanmaksupäivä on esimerkiksi kuukauden puolivälissä,
tieto ravintoedun määrästä annetaan tulorekisteriin ennen kuin on varmuutta
ravintoedun kokonaismäärästä kyseisenä kuukautena (esimerkiksi mahdolliset
poissaolot eivät ole työnantajan tiedossa).
Tämän vuoksi on katsottu riittäväksi, että ravintoetu täsmäytetään oikean
suuruiseksi viimeistään seuraavalla palkkatietoilmoituksella.
– Joulukuun ravintoedun määrä on korjattava antamalla joulukuulle korvaava
ilmoitus, jotta ravintoedun määrä korjaantuu oikealle verovuodelle.
– Jos ravintoetu toteutetaan saldoon perustuvaa maksuvälinettä käyttäen
(esimerkiksi maksukortti), täsmäytys on tehtävä vähintään vuoden viimeisellä
palkkatietoilmoituksella.

3.4.2019

34

Työsuhdematkalipun ilmoittaminen
•

Luontoisedut ilmoitetaan nautintaperiaatteen mukaan sen kuukauden ilmoituksella, jona etu
on ollut käytössä.
– Luontoisetujen ilmoittaminen poikkeaa aiemmasta vuosi-ilmoittamismenettelystä, koska
aiemmin esim. autoedussa maksaja ilmoitti autoetuna vain edun verotusarvon ja perityn
korvauksen erotuksen.
– Tulorekisterissä maksaja ilmoittaa luontoisedut aina verotusarvon suuruisena ja perityn
korvauksen erikseen. -> Tiedon käyttäjät vähentävät perityn korvauksen edun arvosta.
• Työsuhdelippu on tästä poikkeus: Maksajan pitää vähentää palkaksi katsotusta osuudesta
peritty korvaus ja ilmoittaa erotus tulolajilla 342.

•

Työsuhdematkalippu poikkeaa muista Verohallinnon päätöksessä vahvistetuista eduista,
koska työsuhdematkalipun verovapaa ja veronalainen määrä on laskettu kalenterivuosittain.
– Työsuhdematkalippu on verovapaata tuloa 300 euroon asti. Lisäksi matkalippu on verovapaata
tuloa 750 euron ylittävältä osalta 3 400 euroon asti. Työnantajan on aina ilmoitettava
työsuhdematkalippuetu tulorekisteriin siinäkin tapauksessa, että verotettavaa etua ei ole.
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Työsuhdematkalipun ilmoittaminen
•

Työsuhdematkalipun ilmoittamisessa käytettävät tulolajit:
– 341 Työsuhdematkalipun verovapaa osuus
– 342 Työsuhdematkalipun palkaksi katsottava osuus
• HUOM.! Poikkeus muista luontoiseduista: maksaja vähentää palkaksi
katsottavasta osuudesta perityn korvauksen ja ilmoittaa tulolajilla 342 vain
erotuksen
– 415 Työsuhdematkalipusta peritty korvaus

 Tiedot on eriteltävä, koska ne vaikuttavat määrään, jonka työntekijä voi vähentää
verotuksessa kodin ja työpaikan välisten matkojen perusteella.
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Työsuhdematkalipun ilmoittaminen
Esimerkki:
Työnantaja on antanut tammikuussa työntekijälle 800 euron arvoisen työsuhdematkalipun.
Työnantaja ei peri työntekijältä korvausta lipun hinnasta.
Työsuhdematkalippu on veronalaista tuloa siltä osin kuin edun arvon ylittää 300 euroa ja alittaa 750
euroa, joten veronalaista luontoisetua syntyy 450 euroa (palkaksi katsottu osuus).
Työntekijä saa verovapaata etua 350 euroa.

ILMOITETTAVAT TIEDOT
euroa
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341 Työsuhdematkalipun verovapaa osuus

350.00

342 Työsuhdematkalipun palkaksi katsottu osuus

450.00
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Työsuhdematkalipun ilmoittaminen
Esimerkki:
Työnantaja on antanut työntekijälle 1 000 euron arvoisen työsuhdematkalipun.
Työnantaja perii työntekijän nettopalkasta 200 euroa.
Veronalaista luontoisetua ja palkkaa on 250 euroa (750 – 300 – 200). Työntekijä saa verovapaata etua
550 euroa (300 + 1 000 – 750). Työnantaja ilmoittaa tiedot tulorekisteriin:
ILMOITETTAVAT TIEDOT
euroa

341 Työsuhdematkalipun verovapaa osuus

550.00

342 Työsuhdematkalipun palkaksi katsottu osuus

250.00

415 Työsuhdematkalipusta peritty korvaus

200.00

0
300 € 750 €
3 400 €
-------------------------------------…..------------->
verovapaa
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veronalainen

verovapaa

veronalainen
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Työsuhdematkalipun ilmoittaminen
•
•

Työsuhdematkalippuetu ilmoitetaan sen palkanmaksukauden tulona, jona
etu on käsitelty työntekijän palkanlaskennassa.
Jos verovapaata työsuhdematkalippuetua ei käsitellä
palkanlaskentajärjestelmässä lainkaan, voi verovapaan
työsuhdematkalippuedun ilmoittaa vain kerran vuodessa.

– Suosituksena kuitenkin on, että etu ilmoitetaan sen kuukauden
ilmoituksella, jonka aikana se annetaan.
– Esimerkiksi, jos tulonsaajalle annetaan työsuhdematkalippuetua 300
euroa helmikuussa, ilmoitetaan tieto helmikuun palkkatietoilmoituksella.
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Työsuhdematkalipun ilmoittaminen
•

Jos työsuhdematkalippu annetaan kerran vuodessa, vuoden alussa, ja korvausta
peritään säännöllisesti koko vuosi, käytännössä vuoden alussa henkilölle
muodostuisi veronalainen etu, koska maksaja ei ole vielä ehtinyt periä kuin
ensimmäisen kuukauden korvauksen edusta.
 Maksaja voi ennakoida tilanteen, jakaa verovapaan osuuden koko vuodelle ja ilmoittaa sen
kuukausittain tulorekisteriin samassa yhteydessä perimänsä korvauksen kanssa.

•

Jos työsuhdematkalippuetu on annettu vuoden alussa koko vuodeksi ja työsuhde
päättyy kesken vuotta, maksajan on korjattava antamansa ilmoitukset. Tällöin
työsuhdematkalippuetua on vain se osuus, joka kohdistuu työssäoloaikaan.
Loppuosa työsuhdematkalipun arvosta on palkkaa, ellei työnantaja peri siitä
korvausta. Lippu on korjattava palkaksi viimeistään viimeiselle
palkanmaksukuukaudelle.
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Työsuhdematkalipun ilmoittaminen
Esimerkki:
Työnantaja antaa 1 800 euron arvoisen työsuhdematkalipun vuoden alussa. Työnantaja perii lipusta
100 euroa kuukaudessa.
Perityn korvauksen määrä on siten 1 200 euroa vuodessa.
Käytännössä vuoden lopussa ei muodostuisi palkaksi katsottavaa osuutta. Sen sijaan vuoden alussa
palkkaa muodostuisi, koska korvausta ei ole ehditty periä työntekijältä.
 Henkilön saaman verovapaan edun määrä on 600 euroa koko vuoden aikana. Maksaja ilmoittaa
tiedot seuraavasti:
ILMOITETTAVAT TIEDOT
euroa
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341 Työsuhdematkalipun verovapaa osuus

50.00

415 Työsuhdematkalipusta peritty korvaus

100.00

Luontoisetujen ilmoittaminen
Ravintoetu
•
Voidaan ilmoittaa erikseen omana tulolajinaan tai yhteissummana tulolajilla Muu luontoisetu
(317).
– Jos etu ilmoitetaan yhteissummana, on lisäksi ilmoitettava tulolajiin Muu luontoisetu liittyvän
Edun tyyppi -tiedon avulla, että tulolajilla Muu luontoisetu ilmoitettu tulo sisältää ravintoedun.
– Jos etu ilmoitetaan erikseen tulolajilla Ravintoetu (334), sitä ei enää ilmoiteta tulolajilla Muu
luontoisetu.
•
Jos työnantaja perii työntekijältä ravintoedusta sen verotusarvoa vastaavan korvauksen,
tulorekisteriin ilmoitetaan tieto "Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa: Kyllä".
– Ravintoedun verotusarvoksi ilmoitetaan tällöin 0 euroa tulolajilla Ravintoetu (334).
• Halutessaan maksaja voi ilmoittaa tällä samalla tulolajilla 0:n euron sijasta ravintoedun
verotusarvon.
– Jos työntekijältä peritään ravintoedusta sen verotusarvoa vastaava korvaus, tulolajia Muu
luontoisetu ei saa käyttää. Ravintoedusta perittyä määrää ei ilmoiteta erikseen Muista
luontoiseduista peritty korvaus -tiedolla.
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Luontoisetujen ilmoittaminen
Ravintoetu vastaa verotusarvoa
Esimerkki:
•
Henkilöllä on käytössään 10 euron lounasseteli. Verotettavan edun määrä on 7,50 euroa
(=verotusarvo).
–

–

Jos työnantaja perii verotusarvon suuruisen määrän (7,50 euroa) tai työntekijä muutoin maksaa ko.
summan, tällöin ilmoitetaan ravintoedun arvona 0 euroa ja tieto "Ravintoedusta peritty korvaus vastaa
verotusarvoa".
Lisätieto "Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa" annetaan silloin, kun annettu korvaus vastaa
ravintoedun määrää.

ILMOITETTAVAT TIEDOT
euroa
334 Ravintoetu
Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa: kyllä
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0.00 tai 7,50

Luontoisetujen ilmoittaminen
Ravintoetu – työntekijältä peritään verotusarvoa alhaisempi määrä
Esimerkki
•
Henkilöllä on käytössään 10 euron lounasseteli. Verotettavan edun määrä on 7,50 euroa
(=verotusarvo).
•
Työntekijältä peritään korvaus 2,00 euroa.
– Jos työntekijältä peritään verotusarvoa alhaisempi määrä, ilmoitetaan työntekijältä peritty
korvaus tulolajilla 407.

ILMOITETTAVAT TIEDOT
euroa
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334 Ravintoetu

7.50

407 Muista luontoiseduista peritty korvaus

2.00

Tietojen korjaaminen
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Korjaamisesta yleisesti
Vastuu
Suorituksen maksaja on vastuussa tulorekisteriin tallennettavaksi antamiensa tietojen
oikeellisuudesta ja oikaisemisesta.
Korjaamisaika
Jos annetussa ilmoituksessa on ollut virhe, virheellinen ilmoitus on korjattava ilman
aiheetonta viivytystä.
Korjattavat tiedot
Kaikki ilmoituksen tiedoissa olevat virheet on korjattava.
Korvaava menettely
Ilmoitus korjataan korvaavalla ilmoituksella, poikkeustilanteissa mitätöimällä.
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Tietojen korjaaminen
Tulorekisteriyksikön asiakaspalvelusta kysellään paljon ilmoitusten korjaamisesta sekä
Takaisinperintä-tiedon ja perusteettoman edun ilmoittamisesta.

•

Jos tulonsaajalle on maksettu tuloa väärin perustein ja tulo on jo ilmoitettu tulorekisteriin,
suorituksen maksaja voi
– korjata aikaisempaa tulorekisteriin annettua ilmoitusta korvaavalla menettelyllä ja ilmoittaa
Perusteeton etu -tiedon ja lisäksi antaa ilmoituksen takaisinperinnästä, kun liikasuoritus on
peritty takaisin TAI
– käsitellä suoritusta ennakkopalkkana ja ilmoittaa myöhemmin maksettavasta suorituksesta
tulorekisteriin vain tulonsaajalle tuolloin tosiasiallisesti maksettu bruttomäärä.

Huom!
Samaa suoritusta ei voi siis käsitellä ennakkopalkkana ja ilmoittaa Takaisinperintä-tietoa.
Samaa suoritusta ei voi käsitellä ennakkopalkkana ja ilmoittaa Perusteetonta etu -tietoa.
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Tietojen korjaaminen – ennakkopalkka
•

Väärin perustein maksetun suorituksen ilmoittaminen, suoritusta käsitellään
ennakkopalkkana
 Myöhemmin maksettavasta suorituksesta ilmoitetaan tulorekisteriin vain
tulonsaajalle tuolloin tosiasiallisesti maksettu bruttomäärä.
 Alkuperäistä ilmoitusta ei korjata, Perusteeton etu -tietoa ei anneta.
 Takaisinperintäilmoitusta ei anneta.
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Tietojen korjaaminen – ennakkopalkka
Suorituksen maksaja on ilmoittanut maksupäivänä 28.2.2019 tiedot tulorekisteriin:
•
Aikapalkka (201): 1 000 euroa
 Ilmoitus tulorekisteriin on kunnossa.
 Ilmoitus jaetaan tiedon käyttäjille kunkin käyttäjän tiedonsaantioikeuksien mukaisesti.

Maksaja

Palkka
1 000 €
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Tulorekisteri

Palkka
1 000 €

Tulorekisterin tiedon käyttäjät
Palkka
1000 eur
Palkka
1000 eur
Palkka
1 000 €

Tietojen korjaaminen - ennakkopalkka
Suorituksen maksaja ilmoittaa maksupäivänä 15.3.2019 tiedot maaliskuun palkasta,
josta vähennetään takautuvasti helmikuun aikapalkkaa:
•
•

Maaliskuun palkka 1 000 euroa – helmikuun takautuva vähennys 200 euroa, maksetaan 800
euroa
Tulorekisteriin ilmoitetaan Aikapalkka (201): 800 euroa

Maksaja
Palkka
800 €
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Tulorekisteri
Palkka
800 €

Tulorekisterin tiedon käyttäjät
Palkka
1000 eur
Palkka
1000 eur
Palkka
800 €

Tietojen korjaaminen – takaisinperintä ja perusteeton etu
Väärin perustein maksetun suorituksen ilmoittaminen ja takautuva
korjaus – perusteeton etu ja takaisinperintä
• Suorituksen maksaja korjaa aikaisempaa tulorekisteriin annettua ilmoitusta
korvaavalla ilmoituksella ja ilmoittaa Perusteeton etu -tiedon.
• Lisäksi suorituksen maksaja antaa ilmoituksen takaisinperinnästä, kun
liikasuoritus on peritty takaisin.
• Lähtökohtaisesti Perusteeton etu -tieto ja Takaisinperintä-tieto ovat aina
"pari", sillä osa tiedon käyttäjistä hyödyntää Takaisinperintä-tietoa ja osa
vain Perusteeton etu -tietoa.
• Seuraavat myöhemmin maksettavat suoritukset ilmoitetaan tulorekisteriin
normaalisti.
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Tietojen korjaaminen – takaisinperintä ja perusteeton etu
Suorituksen maksaja on ilmoittanut maksupäivänä 28.2.2019 tiedot tulorekisteriin:
•
Aikapalkka (201): 1 000 euroa
 Ilmoitus tulorekisteriin on kunnossa.
 Ilmoitus jaetaan tiedon käyttäjille kunkin käyttäjän tiedonsaantioikeuksien mukaisesti.

Maksaja

Palkka
1 000 €
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Tulorekisteri

Palkka
1 000 €

Tulorekisterin tiedon käyttäjät
Palkka
1000 eur
Palkka
1000 eur
Palkka
1 000 €

Tietojen korjaaminen – perusteeton etu ja takaisinperintä
•
•

Suorituksen maksaja havaitsee 12.3. virheen ja ilmoittaa Perusteeton etu -tiedon.
– Suorituksen maksaja korjaa aiemman ilmoituksen (28.2.) korvaavalla ilmoituksella.
Suorituksen maksaja ilmoittaa 15.3. Takaisinperintä-tiedon, kun tulonsaaja palauttaa liikasuorituksen.
Työnantaja
Maksettu

Palkka
800 €
palkka
Palkka 200 €
1000 eur
Perusteeton
etu: kyllä

15.3.

Palkka 200 €
Takaisinperintä: kyllä
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Tulorekisteri
Maksettu

Palkka 800 €
palkka
Palkka 200 €
1000 eur
Perusteeton
etu: kyllä

Palkka 200 €
Takaisinperintä: kyllä

Tulorekisterin tiedon käyttäjät
Palkka
1 000 €
Palkka 800 €
Palkka 200 €
Perusteeton
etu: kyllä

Tärkeä tiedon käyttäjä A:lle

Palkka 200 €
Takaisinperintä: kyllä

Tärkeä tiedon käyttäjä B:lle

Esimerkki: Liikasuoritus peritään takaisin tulonsaajalle
maksettavasta nettopalkasta
•
•

•

•

Tulonsaajalle on maksettu heinäkuussa 330 euroa liikaa ylityökorvauksia.
Suorituksen maksaja on korjannut heinäkuulta antamansa ilmoituksen ja ilmoittanut 330 euron
suorituksen perusteettomana etuna.
Suorituksen maksaja on alentanut heinäkuulta antamallaan korvaavalla ilmoituksella työntekijän
työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksun määrän vastaamaan oikeaa summaa.
Tulonsaajalle maksetaan syyskuussa normaali kuukausipalkka 2 800 euroa. Suorituksen maksaja
ja tulonsaaja sopivat, että maksaja perii liikasuorituksen (330 euroa) tulonsaajan syyskuun
nettopalkasta ennakonpidätyksen toimittamisen ja työntekijämaksujen perimisen jälkeen.
Tulonsaajan ennakonpidätysprosentti on 22 %.
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Esimerkki: Liikasuoritus peritään takaisin tulonsaajalle
maksettavasta nettopalkasta
Kyseisessä esimerkissä suorituksen maksaja oli
alentanut jo heinäkuulta antamallaan korvaavalla
ilmoituksella työntekijän työeläke- ja
työttömyysvakuutusmaksun määrän vastaamaan
alhaisempaa tulon määrää.
Jos maksaja ei olisi korjannut määrää oikeaksi
heinäkuun ilmoituksella, voisi maksaja korjata
työntekijämaksun määrän oikeaksi syyskuun
ilmoituksella, eli ilmoituksella, jolla takaisinperintä
ilmoitetaan.
Tällöin työntekijän työeläkevakuutus- ja
työttömyysvakuutusmaksu maksettaisiin 2 470
euron perusteella (2 800 – 330 = 2 470).

3.4.2019

Muuta ajankohtaista
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Työnantajan erillisilmoituksesta
Olethan muistanut antaa työnantajan erillisilmoituksen?
• Säännöllisen työnantajan pitää antaa työnantajan
erillisilmoitus joka kuukaudelta, myös silloin, kun
palkkaa ei ole maksettu.
• Satunnainen työnantaja antaa työnantajan
erillisilmoituksen vain palkanmaksukuukausilta eli niiltä
kuukausilta, joilta sen pitää antaa myös tulonsaajan
palkkatietoilmoitus.
– Oletko säännöllinen vai satunnainen työnantaja,
tiedon voi tarkistaa www.ytj.fi.
• Työnantajan erillisilmoitus annetaan kuukausittain,
viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan
kalenterikuukauden 5. päivänä
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Muuta ajankohtaista
•

•
•
•

•
•
•

Kansainvälisiä työskentelytilanteita käsitteleviä
taulukoita on päivitetty ulkomailla työskentelyyn
liittyen.
– Päivitetty taulukko täällä.
Tulorekisteri on julkaissut uutisen ns.
tuplailmoituksista 25.3.
Tulorekisterin tulevat tapahtumat, muun muassa
verkkoseminaarit, löytyvät täältä.
Tuotannon katkot: Tiedossa olevat tuotannon katkot
löytyvät täältä.
Ajantasainen viestintä: Tuotannon uutiskirjeen voi tilata
täältä.
Tilaa tulorekisterin tuotannon tiedote tästä
Anna palautetta tulorekisteristä
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tulorekisteri.fi
Seuraa tulorekisteriä Twitterissä ja
Facebookissa

