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TULOREKISTERIN VERKKOSEMINAARI 18.12.2019
Kysymysten vastaukset

Hei, saisiko rautalankamallia, että miten siis palkkaennakoiden kanssa toimitaan ensi
vuonna? Ohjeissa on, että ensi vuonna palkkaennakon voi ILMOITTAA samalla kun varsinaisen palkan (samassa kuussa) ja että ennakonpidätys tulee toimittaa. Eli tarkoittaako
tämä, että a) esim. 15.pv maksuun ennakko ja 31.pv varsinainen palkka, ennakosta täytyy
sillä hetkellä myös laskea verot yms. ja molemmat voi ilmoittaa kuun vaihteessa. vai b)
ennakko maksetaan 15pv ja 31pv palkassa vähennetään ennakko nettomääräisenä, jolloin
verot ym tulee käsiteltyä varsinaisen palkan yhteydessä
Vaikka palkkaennakon ilmoittamisaikaa onkin pidennetty, ennakkoperintälain mukaan palkkaennakosta on toimitettava ennakonpidätys silloin, kun suoritus maksetaan. Palkkaennakko tulee
käsitellä myös palkkakirjanpidossa (VNA oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä 3 §, 4 §,
7 §, 9 §). Palkkakirjanpidossa tehdään palkkaennakolle oma kirjaus, kun se maksetaan eikä sen
käsittelyä voida jättää varsinaisen palkanmaksun yhteyteen vaikkakin ilmoittaminen tulorekisteriin voidaan tehdä silloin. Näin ollen vaihtoehto A on oikea menettely.
Koulutuksessa kerrottiin, että jatkossa tulee vähentää sairauspäivärahasta työntekijän
osuus työttömyysvakuutusmaksusta ja korjata se tulorekisteriin. Koska tämä tulee käyttöön?
Tulorekisteri selvittää työnantajalle maksettavien takautuvien etuuksien vaikutusta palkkatietoilmoitusten korjaamiseen. Toistaiseksi ohjeisiin ei tule muutoksia. Työnantajan ei siis toistaiseksi tarvitse korjata antamiaan palkkatietoilmoituksia, vaikka työnantajalle maksettaisiin
työntekijälle myönnettyjä takautuvia etuuksia. Ohjeita täydennetään tarvittaessa alkuvuodesta
2020 ja mahdollisesta muutoksesta tiedotetaan erikseen.
Eli onko nyt niin, että vielä v. 2020 ei noudateta 5 päivän ilmoitusaikaa?
Rahapalkkojen ilmoittamisessa on noudatettu jo vuoden 2019 alusta alkaen viiden kalenteripäivän ilmoitusaikaa.
Tarkoitin ilmoittamisajalla muita korvauksia eli tässä tekijänoikeuskorvauksia.
Tekijänoikeuskorvaukset eli käyttökorvaukset ilmoitetaan viiden päivän kuluessa maksusta.
Voiko joulukuussa liikaa maksettua palkkaa vähentää tammikuussa 2020?
Tulorekisterin ohjeissa ei ole mainittu, etteikö näin voisi toimia. Suosituksena kuitenkin on, ettei
joulukuussa liikaa maksettua palkkaa vähennetä tammikuun bruttopalkasta, vaan liikasuoritus
korjattaisiin perusteettomaksi eduksi.
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Mitä teemme niille tiedoille, jotka ovat siirtyneet Tulorekistertä Omaveroon VÄÄRIN?
liikaa palkkaa tai liikaa veroa? Emme pääse tähän käsiksi!
Työnantaja korjaa ilmoitukset tulorekisteriin, josta ne välitetään oikein OmaVeroon.
Onhan kaikki raportit tilattavissa (600,606,618) myös käyttöliittymässä eikä hankalasti
teknisen rajapinnan kautta?
Sähköisessä asiointipalvelussa on tilattavissa raportit 600 ja 610. Tammikuun alusta on tilattavissa myös raportti 618.
Tietojen tarkastus per palkansaaja. Mikä raportti tai tarkastuskeino on paras tietojen
tarkastamiseen per työntekijät, siten että voidaan tehdä luotettava vertailu palkkajärjestelmän tietoihin koko vuoden 2019 ajalta? Palkansaajia on noin 1000, joten kaikkia ei voi
yksittäin tarkastaa.
Asiasta on kerrottu tarkemmin tulorekisteri.fi:ssä: https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoameist%C3%A4/tietoa-tulorekisterist%C3%A4/ajankohtaista/uutiset/tulorekisterin-raportitapuna-ilmoitettujen-tietojen-t%C3%A4sm%C3%A4ytyksess%C3%A4/
Milloin tulorekisteriin tallennetaan tietojen antajan yhteystiedot, ettei niitä tarvitse joka
kerta syöttää uudestaan?
Yhteystiedot on annettava jokaiselle ilmoitukselle. Riippuu ohjelmasta tai käytettävästä järjestelmästä, miten tämä on toteutettu.
Mistä voi tarkistaa tänä vuonna lähetettyjen aineistojen täsmäävän maksettujen palkkojen
kanssa? Palkkaohjelmaan on tullut virheilmoituksia, mutta tiedot näyttävät silti tulleen
perille.
Tulorekisterin ilmoituksia voi täsmäyttää käyttämällä tarjolla olevia raportteja. Asiasta on kerrottu tarkemmin tulorekisteri.fi:ssä: https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoameist%C3%A4/tietoa-tulorekisterist%C3%A4/ajankohtaista/uutiset/tulorekisterin-raportitapuna-ilmoitettujen-tietojen-t%C3%A4sm%C3%A4ytyksess%C3%A4/
Milloin ammattiliitot tulevat mukaan siltä osin, että saisivat myös ay-selvitystiedot tulorekisteristä?
Ei ole tiedossa, että ammattiliitot tulisivat tulorekisterin tiedon käyttäjiksi.
Milloin täsmäytysraportit saadaan exceliin?
Raportti 618 julkaistaan tammikuussa 2020 csv-muotoisena, jonka pystyy muuntamaan exceliksi. Muut tulorekisterin raportit ovat edelleen pdf-muotoisia.
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Vuonna 2020 pitää takaisinperinnän lisätietona antaa Takaisinperittyyn summaan kohdistuva lähdevero. Entä jos tulonsaaja muuttuu yleisesti verovelvolliseksi, mutta takaisinperintä kohdisuu aikaan, jolloin perittiin lähdeveroa? Annetaanko lisätieto TaxAtSource, vai
Withhold? Eli valitaanko takaisinperinnän lisätieto sen mukaan, mikä tilanne on ollut liikasuorituksen maksuaikana, vai sen mukaan, mikä tilanne on, kun suoritus peritään takaisin?
Jos rajoitetusti verovelvollinen muuttuu yleisesti verovelvolliseksi, on ilmoitukset korjattava ja
peritty lähdevero muunnetaan ennakonpidätykseksi. Jos suoritus peritään nettona, ilmoitetaan
takaisin perittyyn määrään kohdistuva vero ennakonpidätyksenä.
Tulorekisterin tietojen siirtymisessä on ollut ainakin alkuvuodesta virheitä, Jos tiedot ovat
siis tulorekisterissä oikein, mutta siirtyneet virheellisesti on, miten nämä korjataan ja miten on mahdollista täsmätä tulorekisteri ja omavero keskenään?
Tulorekisterissä ilmeni alkuvuonna haasteita tiedon välittymisessä Omaveroon, mutta tilanne on
korjaantunut. Tällä hetkellä tulorekisteri tiedot päivittyvät Omaveroon normaalisti. Jos havaitset,
että tiedot ovat oikein tulorekisterissä, mutta väärin Omaverossa, ota yhteyttä Verohallintoon.
Eli jos palkkaennakko on 500,00 ja palkka 1000,00, niin ilmoitetaanko palkkana 1000,00
saman kalenterikuukauden aikana?
Jos palkan määrä on ollut 1 500 e, josta 500 e on maksettu ennakkona, ilmoitetaan varsinaisena
palkanmaksupäivänä 1 500 e. Maksaja voi kuitenkin ilmoittaa palkkaennakon erikseen viiden
kalenteripäivän kuluessa maksusta, jolloin varsinaisena palkanmaksupäivänä ilmoitetaan 1000
euroa.
Kun vähennän tammikuussa 2020 joulukuun negatiivista aikapalkkaa, niin tulkitaanko/siirränkö tämän vuoden 2019 palkkasummiin kuuluvaksi eräksi?
Suosituksena on, ettei joulukuussa liikaa maksettua palkkaa vähennetä tammikuun bruttopalkasta, vaan liikasuoritus korjattaisiin perusteettomaksi eduksi vuoden 2019 ilmoitukselle.
Miten tulonsaajan tulorekisteriote-raporttiin valitaan henkilö, kenen tietoja tarkastellaan?
Tulorekisteriote on tarkoitettu tulonsaajan henkilökohtaiseen käyttöön. Tulonsaajakohtaiselle
maksajan raportille merkitään vain maksajan tiedot ja tulorekisteri palauttaa listan kaikista tulonsaajista. Yksittäisen tulonsaajan valinta ei siis ole mahdollista.
Pitääkö palkkaennakko ilmoittaa sinä päivänä, kun se on maksettu henkilölle? Jos palkkaennakko maksetaan 5.1. ja normaali palkka 10.1. niin voiko palkkailmoitukseen tulla
maksupäiväksi 10.1. molemmille?
Tässä tapauksessa palkkaennakko voidaan ilmoittaa erikseen viimeistään 10.1. (maksupäiväksi
merkitään 5.1.) tai yhdessä varsinaisen rahapalkan kanssa viimeistään 15.1. (maksupäiväksi
merkitään 10.1.).
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YEL-osakkaan puhelinedun voi ilmoittaa koko vuodelta tammikuussa, jos muita tuloja
yityksestä ei ole. Miten sen voi tammikuussa tietää, onko vai ei? Tarkoittaako tuo, että
myöskään kustannusten korvauksia ei saa olla, jotta puhelinedun voi ilmoittaa koko vuodesta kerralla?
Jos on epävarmaa, maksetaanko suorituksia myöhemmin, puhelinetu suositellaan ilmoitettavaksi
kuukausittain.
Oletteko jo keksineet jotain ratkaisua tähän kuolleiden henkilöiden ongelmaan. Eli jos
henkilö on kuollut (hetu ei enää väestörekisterissä -> katre hylkäytyy), mutta suoritus menee silti perille toimivalle tilille. Tämä on varsin tavallista tekijänoikeuskorvauksissa (korvaukset juoksevat vielä 70v kuolemasta) ja joita ilmenee jatkuvasti. Nyt pitää erikseen
soittaa puhelinpalvelunne ja käsittely kestää usein kaikkine vaiheinensa yli 5 päivää eli
menee yli ilmoitusajan.
Tulorekisteriyksikkö selvittää asiaa ja pyrkii kehittämään menettelyä, että ilmoittaminen kuvatuissa tilanteissa onnistuisi.
Ilmoitetaanko toiminimen kilomerikorvaukset ja päivärahat tulorekisteriin, kun niitä ei
makseta vaan vähennetään veroilmoituksella?
Toiminimen kustannusten korvaukset käsitellään veroilmoituksella, ei tulorekisterissä, eikä niitä
ilmoiteta tulorekisteriin.
Jos ulkomaalainen työntekijä on Suomessa töissä alle 6 kk ja on hakeutunut progressiiviseen verotukseen. Tuleeko hänestä antaa tieto Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä ja Tulo
on ennakonpidätyksen alaista: Kyllä?
Kyllä, molemmat tiedot on annettava.
Mistä palkkatietojen hyödyntäjä tietää, että kyseessä on palkkaennakko, kun ansaintakausi ei ole pakollinen tieto ja palkkaennakolle ei ole mitään omaa tulolajia?
Vuoden 2020 alusta palkkaennakkoa ei tarvitse ilmoittaa erikseen, vaan se ilmoitetaan varsinaisen palkanmaksun yhteydessä. Tiedon käyttäjät ovat tietoisia tästä muutoksesta.
Otetaanko tulorekisterin ilmoittamisen sanktiot käyttöön vuonna 2020 vai ei?
Tulorekisteriin annettavien ilmoitusten laiminlyönnistä määrättävää myöhästymismaksua ei oteta käyttöön vuonna 2020, vaan vasta vuonna 2021.
Jos palkkaennakko maksetaan 5.12. ja varsinainen palkka 12.12., voiko joulukuulta antaa
vain yhden palkkailmoituksen maksupäivästä 12.12., johon sisältyy myös tuo aiemmin
maksettu palkkaennakko? Vai annetaanko kaksi palkkailmoitusta, koska maksut on tehty
kahtena eri päivänä?
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Vuoden 2020 alusta lukien palkkaennakko voidaan ilmoittaa varsinaisen palkanmaksun yhteydessä. Joulukuussa 2019 maksettu palkkaennakko on vielä ilmoitettava viiden päivän kuluessa
omalla ilmoituksellaan.
Jos maksetaan verovapaita kustannusten korvausta (yhdistys) kaksi kertaa kuukaudessa,
miten työnantajan erillisilmoitus annetaan. Siis missä ajassa? Juuri nyt siitä esimerkki
jota käsitellään. Erillisilmoituksesta ei puhuta mitään.
Erillisilmoitus annetaan seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä. Jos suorituksen maksaja on
kuukauden aikana maksanut vain verovapaita kustannusten korvauksia, suorituksen maksaja
ilmoittaa Työnantajan sairausvakuutusmaksuksi (yhteismäärä) 0 euroa.
Työntekijällä on asuntoetu ja hän maksaa osan siitä vuokrana, joka ilmoitetaan 407 muuna luontaisedun vähennyksenä. Jostain syystä tämä ei pienennä omaverossa näkyvää verotettavaa ansiotietoa vaan asuntoetu näkyy siellä täytenä. Meneekö verotettava ansio kuitenkin oikein, vaikka se näkyy väärin omaverossa?
Verotuksessa luontoisedusta peritty korvaus alentaa verotettavan edun arvoa. OmaVerossa on
tekninen virhe luontoiseduista perittyjen korvausten osalta, peritty korvaus ei pienennä luontoisedun määrää. Virhe korjaantuu tammikuussa ja verotettava tulo on tältä osin oikein esitäytetyllä
veroilmoituksella.
Työntekijälle lasketaan joulukuussa pelkästään luontoisedut, joten palkasta ei voi pidättää
TyELiä eikä työttömyysvakuutusmaksua, vaan ne pidätetään vasta tammikuun palkasta.
Pitääkö TyEL ja tvm tällöin ilmoittaa Tulorekisteriin vasta tammikuussa, kun ne pidätetään?
Työntekijän maksut ilmoitetaan silloin, kun ne peritään työntekijältä.
Pitääkö palkkaennakko ilmoittaa sinä päivänä kun se on maksettu henkilölle? JOs palkkaennakko maksetaan 5.1. ja normaali palkka 10.1. niin voiko palkkailmoitukseen tulla
maksupäiväksi 10.1. molemmille? SAAKO MOLEMMILLE ANTAA
PALKANMAKSUPÄIVÄKSI 10.1. ?
Kyllä, vuoden 2020 alusta palkkaennakon voi ilmoittaa varsinaisen palkanmaksun yhteydessä
eli ko. tapauksessa 10.1.2020.
Miksi raporttien päivittyminen kestää? Jos korjaa palkkatietoja Tulorekisteriin, ajantasalla oleva raportti on saatavilla vasta 2 tunnin päästä.
Tietojen välittymisessä on tällä hetkellä viivettä. Pyrimme kehittämään raportteja ensi vuoden
aikana.
Jos yrittäjä nostaa palkkaennakoita pitkin kuukautta, voidaanko palkka laskea kuun viimeiselle päivälle ja huomioida tässä palkassa maksetut ennakot? Ja ilmoittaa kaikki yhdellä ilmoituksella seuraavan kk 5. pv?
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Kyllä, jos viimeisin nosta on ollut ko. kuun viimeinen päivä. Sitä vastoin jos yrittäjä on nostanut
kaksi tai kolme kertaa palkkaa, maksupäiväksi merkitään ko. kuukauden viimeisin nostopäivä ja
ilmoitus on annettava viiden kalenteripäivän kuluessa viimeisestä nostosta.
Onko tapaturmavakuutusyhtiötieto pakollinen, jos yrityksessä maksetaan vain kulukorvauksia? Entä eläkevakuutusyhtiötieto?
Jos ilmoituksella ilmoitetaan pelkkiä verovapaita kustannusten korvauksia, ei vakuuttamistietoja
tarvitse ilmoittaa.
Tulevatko ilmoitussanktiot käyttöön vuonna 2020?
Tulorekisteriin annettavien ilmoitusten laiminlyönnistä määrättävää myöhästymismaksua ei oteta käyttöön vuonna 2020, vaan vasta vuonna 2021. On kuitenkin syytä huomata, että tiedon
käyttäjillä voi olla jo tätä ennen käytössään omia seuraamusmaksuja.
Toisessa koulutuksessa kerrottiin, että vaikka palkkaennakon voi ilmoittaa varsinaisen
palkan kanssa samaan aikaan (tietyin edellytyksin), siitä pitää tehdä oma ilmoituksensa.
Nyt tuosta yhdestä vastauksestanne saa sen käsityksen, että palkkaennakon ja varsinaisen
palkan voi yhdistää yhdeksi ilmoitukseksi ja maksupäiväksi tulee silloin varsinaisen palkan maksupäiviä. Näinkö se siis menee?
Vuonna 2020 palkkaennakon voi ilmoittaa samalla ilmoituksella varsinaisen palkanmaksun
kanssa.
Palkkaennakot: Käsitelläänkö ennakkoon/etukäteen maksettavaa palkkaa eli kottia(Palkkaennakko) sekä edellisestä palkanmaksusta puuttumaan jääneiden tunteja samalla tavalla? Molemmat maksetaan erikseen pikamääräyksenä henkilölle
Palkkaennakko on etukäteen maksettua palkkaa ja puuttumaan jääneet tunnit ovat jälkikäteen
maksettua palkkaa. Palkkaennakko voidaan ilmoittaa myöhemmin saman kalenterikuukauden
palkanmaksua koskevien tietojen antamiselle säädetyssä määräajassa. Jos kyseisen kuukauden
varsinainen palkanmaksu on jo tapahtunut, eikä palkkaa enää ko. kuukauden aikana makseta,
voidaan palkkaennakkoa koskevat tiedot ilmoittaa tulorekisteriin viimeistään seuraavan kuukauden 5. päivä. Maksupäiväksi merkitään tällöin palkkaennakon maksupäivä.
Om en företagare kör med privat bil och man i bokföringen tar in dessa kilometer varje
månad så hur skall dessa anmälas ? Måste de anmälas senast 5e dagen följande månad ?
Ingen lön betalas ut utan de blir privat insättning.
Ett aktiebolags delägares lönefordran och en kostnadsersättning, som behandlats i ett öppet bolags eller ett kommanditbolags lönebokföring och som investerats i bolaget som en privatinvestering, anmäls till inkomstregistret med anmälan om löneuppgifter. Delägarens lönefordran
anmäls med inkomstslag för lön och kostnadsersättningen med ett inkomstslag som är lämpligt
för respektive ersättning. Anmälningsskyldigheten börjar när lönefordran eller kostnadsersättningen antecknas i bokföringen som en privat placering. Från denna tidpunkt börjar den 5 kalenderdagar långa tidsfristen inom vilken anmälan ska lämnas in. Betalaren anmäler som betalningsdag den dag då prestationen infördes i bokföringen.
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Joulukuun negatiivinen palkan voi vähentää tammikuun palkasta. Voiko näin toimia myös
luontoisedun osalta?
Luontoisedut on ilmoitettava sen kuukauden ilmoituksella, jolloin etu on ollut käytössä. Jos ilmoituksella on alunperin ollut etu, joka ei ole ollut käytössä, tulee ilmoitus korjata ja poistaa
ilmoitettu etu.
Jos yrittäjällä on vain puhelinetu 20€/kk. Pitääkö edelleenkin ilmoittaa kuukausittain, eikä
kerran vuodessa 240€/vuosi.
YEL-vakuutetulle yrittäjälle voidaan ilmoittaa puhelinetu kerran vuodessa etukäteen tammikuussa, jos hänellä on pelkkä puhelinetu eikä vuoden aikana makseta muita suorituksia.
Millaisessa tilanteessa luontoisetu haluttaisiin ilmoittaa erikseen muusta palkasta? En itse
keksi mitään tilannetta. Esim jos joulukuun palkka luontoisetuineen (ovat luonnollisesti
samalla laskelmalla) maksetaan vaikka 5.1, ansaintakaudeksi palkkaohjelmassa tulee joulukuu, niin tässähän ei ole mitään järkeä erotella eri kerroilla ilmoitettavaksi eli kumpikin
ilmoitetaan viimeistään 10.1. Vai onko jotain mitä en nyt ymmärrä?
Olet ymmärtänyt asian oikein. Laki kuitenkin mahdollistaa, että luontoisedut voi ilmoittaa erikseen.
Pidätetäänkö siis palkkaennakosta ennakonpidätys normaalisti, kun palkkaennakko
maksetaan, mutta ilmoittamisvelvollisuus muuttuu?
Kyllä, ennakonpidätyksen toimittamisvelvollisuus säilyy ennallaan.
Siis voiko koko vuoden puh.etu 240e ilmoittaa kerralla esim. joulukuussa?
YEL-vakuutetun henkilön puhelinetu voidaan ilmoittaa tammikuussa etukäteen. Lue lisää:
https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoatulorekisterist%C3%A4/ajankohtaista/uutiset/tulorekisterin-uusi-ohjeistus-helpottaapuhelinedun-ilmoittamista/
Milloin näkyvät kaikki nämä muutokset ja ohjeet englanniksi Tulorekisterin sivuilla?
Käännökset pyritään tekemään mahdollisimman pian vuodenvaihteen jälkeen.
Saamme joukukuun 2019 ravintoetujen määrän tammikuun 15 pv. Nämä veloitataan lounasetuna (vähennetään nettopalkasta) 1/2020 palkasta, Näin voi siis edelleen tehdä?
Joulukuun ravintoedun määrä on korjattava antamalla joulukuulle korvaava ilmoitus, jotta ravintoedun määrä korjaantuu oikealle verovuodelle. Lue lisää ohjeen kohta 1.5
https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/yksityiskohtaiset-tulorekisterinohjeet/64028/tietojen-ilmoittaminen-tulorekisteriin-luontoisedut-ja-kustannusten-korvaukset3/
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Voiko joulukuun 2019 palkkaennakon ilmoittaa tammikuun palkan yhteydessä, jos tammikuussa maksetaan joulukuulta kertynyt palkka? Saako palkkaennakkoon ja varsinaiseen palkanmaksuun laittaa kumpaankin saman palkanmaksupäivän?
Vuoden 2020 alusta lukien palkkaennakko voidaan ilmoittaa varsinaisen palkanmaksun yhteydessä. Joulukuussa 2019 maksettu palkkaennakko on vielä ilmoitettava viiden päivän kuluessa
omalla ilmoituksellaan.
Joulukuussa palkkaennakko on ilmoitettava erikseen viiden kalenteripäivän sisällä maksusta.
Vuoden 2020 alusta säännökset muuttuvat.
Tammikuussa maksettu palkkaennakko voidaan ilmoittaa yhdessä varsinaisen palkanmaksun
kanssa. Maksupäiväksi merkitään ko. kuukauden varsinainen palkanmaksupäivä myös palkkaennakolle.
Miten, kun joulukuun verottomat korvaukset maksetaan vasta tammikuun palkassa. Voiko nämä ilmoittaa tammikuun palkan yhteydessä. Kyse 2019 joulukuussa syntyneistä verottomista korvauksista...
Kyllä voi. Tulorekisteriin suoritukset ilmoitetaan silloin, kun ne maksetaan.
Vielä palkkaennakoista kysymys; jos ennakon ja varsinaisen palkan voi ilmoittaa samalla
ilmoituksella ja ennakonpidätys tulee silti pidättää maksupäivänä. Voiko siis antaa yhden
ilmoiutuksen yhdellä maksupäivällä? Eli palkkaennakon maksupäivä ei tule mihinkään
tällöin näkyviin/tietoon? Eikö sitten voi tehdä niin kuten "ennen vanhaan", että tekee varsinaisesta palkasta palkkaennakon vähennyksen nettona, tuleepa verot silloinkin huomioitua koko palkan määrästä?
Verohallinto tulee tarkentamaan ohjeistustaan ennakonpidätysten toimittamisen osalta. Tulorekisteri ei voi ottaa kantaa ennakonpidätyksen toimittamisen tapaan.
Jos tammikuun luontoisedut käsitellään palkanlaskennassa helmikuun maksupäivissä
(esim. 14.2. ja 28.2. henkilön sovitun palkkapäivän mukaan) , ja ilmoitus luontoiseduista
lähtee tammikuun tuloksi ilmoitettuna helmikuun palkkojen mukana, tuleeko työnantajalle viivästysseuraamuksia?
Ei tule, koska työnantaja voi ilmoittaa tammikuun luontoisedut helmikuun palkan yhteydessä,
jos helmikuussa maksetaan tammikuussa kertynyttä palkkaa.
Jos tietoja joudutaan mitätöimään ja lähettämään uutta tilalle, niin mikä on oikea järjestys näiden toimittamiselle? Tämän esityksen sivun 28 laatikon kappaleissa on täysin päinvastaiset suositukset?
Tietojen mitätöinti kannattaa tehdä vasta, kun uusi ilmoitus saadaan annettua. Suosituksena on,
että aiemman ilmoituksen mitätöiminen ja uuden ilmoituksen antaminen tehdään samana päivänä. Järjestyksellä ei siis ole merkitystä, tärkeintä on että molemmat ilmoitukset annetaan samana
päivänä.
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Jos on vain luontoisetuja esim. puhelin- ja autoetu, voiko ne ilmoittaa kerran vuodessa?
Ei voi, autoedut on ilmoitettava kuukausittain. Puhelinedun voi ilmoittaa kerran vuodessa etukäteen, jos kyseessä on YEL-vakuutettu henkilö. Lue lisää:
https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoatulorekisterist%C3%A4/ajankohtaista/uutiset/tulorekisterin-uusi-ohjeistus-helpottaapuhelinedun-ilmoittamista/
Jos Oy yrittäjä nostaa saman kalenteri kuukauden aikana 4x400 euroa, voiko tehdä ainoastaan yhden palkkalaskelman 1600 euroa ja laittaa ilmoituksen seuraavan kuukauden 5.
päivään mennessä?
Kyllä voi vuoden 2020 alusta lukien, jos viimeisin nosto/palkanmaksupäivä on ollut kuun viimeinen päivä. Maksupäiväksi merkitään kuukauden varsinainen palkanmaksupäivä tai jos tällaista ei ole, viimeisin nostopäivä ja ilmoitus on annettava viiden kalenteripäivän kuluessa ko.
viimeisestä nostopäivästä.
Jos palkkaennakko voidaan vuonna 2020 ilmoittaa varsinaisen palkanmaksun yhteydessä,
miten toimitaan ennakonpidätyksen kanssa, kun se pitää kuitenkin periä palkkaennakon
maksun yhteydessä?
Ennakonpidätyksen toimittamiseen ei tullut muutosta. Verohallinto ohjaa tarkemmin ennakonpidätyksen toimittamisen tavasta.
Miten koiranäyttelyissä palkinnot? Sama koira voi voittaa ensin esim rotunsa parhaan
tittelin, josta ruokasäkki. Tämä voitto antaa mahdollisuuden osallistua ryhmäkilpailuun ja
ryhmäkilpailun voittajana saa toisen säkin. Ryhmäkilpailusta pääsee vielä best in showkisaan ja tästä voittaa vielä isomman ruokasäkin. Pitääkö ilmoittaa, kun sama koira voittaa ruokaa esim 250 €:n edestä?
Ko. tapauksessa on kyse useasta eri kilpailusta. Kutakin kilpailua arvioidaan erikseen. Jos yksittäisen palkinnon arvo on enintään 100 euroa, ei kilpailun järjestäjän tarvitse ilmoittaa palkinnon
arvoa tulorekisteriin. Sitä vastoin henkilön on itse ilmoitettava palkinto omassa verotuksessaan.
Ohjeistus osakasasemassa maksajaan -tiedon ilmoittamisesta on muuttunut tulorekisterin
sivuilla. Ilmoitetaanko tämä tieto kaikille osakasasemassa oleville vai vain sellaisille, jotka
omistavat yksin vähintään 30% yhtiön osakepääomasta?
Tieto annetaan silloin, kun tulonsaaja on osakasasemassa maksajaan nähden eli osallisena yritykseen tai osallistuu sen toimintaan sijoitetun pääoman kautta. Tieto annetaan, jos tulonsaaja
omistaa yksin vähintään 30 % yhtiön osakepääomasta tai hänellä on yksin vähintään 30 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai jos muussa yhteisössä johtavassa asemassa työskentelevällä henkilöllä on vastaava määräämisvalta yhteisössä. Tieto voidaan antaa myös alle em.
prosenttimäärän omistusosuudesta. Tietoa ei tarvitse antaa, jos tulonsaaja on osakkaana pörssiyhtiössä.
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Voitteko vielä vääntää rautalangasta, meneekö tässä mitään pieleen (minusta ei,
enn.pid/sotu,tyel ym velvoitteet tulevat ajallaan maksettua): Työntekijän bruttopalkka on
2000 e ja tämä lasketaan hänelle palkaksi 15.1.2020. Hän on saanut 500 e palkkaennakon
2.1.2020 eikä tätä ole ilmoitettu tulorekisteriin. Ko. palkkaennakko vähennetään nettopalkasta laskettaessa 2000 e bruttupalkka ja tässä yhteydessä ko. palkkaennakko ilmoitetaan
Tulorekisteriin tiedolla "Muu palkasta tehtävä vähennys"
Palkkaennakko on ilmoitettava bruttopalkkana, jos sitä ei ole ilmoitettu erikseen. Ennakonpidätyksen toimittamiseen ei tullut muutosta, joten palkkaennakosta on toimiettava ennakonpidätys
silloin, kun se maksetaan. Verohallinto ohjaa tarkemmin ennakonpidätyksen toimittamisen tavasta.
Olen saanut puhelinpalvelustanne ohjeen aiemmin että tyel ja tvm pitää ilmoittaa tulorekisteriin siinä kuussa kun luontoisetu on ansaittu, vaikka maksut voisikin periä rahapalkasta vasta myöhemmin. Nyt annoitte päinvastaisen ohjeen. Eli kummin oikeasti tulee
toimia?
Jos työnantaja ei maksa työntekijälle lainkaan rahapalkkaa, luontoisedusta ei voi toimittaa ennakonpidätystä. Jos työntekijälle ei ole maksettu rahapalkkaa, joka riittäisi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja työttömyysvakuutusmaksun pidättämiseen, työnantaja voi pidättää nämä työntekijän vakuutusmaksut myöhempien palkanmaksujen yhteydessä laissa säädetyissä aikarajoissa. Jos työnantaja ei myöhemmin peri työntekijältä maksuja, ilmoitetaan suoritus muuna luontoisetuna (tulolaji 317) ja lisäksi työntekijämaksut (tulolajit 413 ja 414).
Työaikalisät/vuorolisät maksetaan takautuvasti - määrääkö maksupäivä ilmoitusajankohdan?
Kyllä.
Jos bloggaajalle/tubettajalle annetaan tuotteita testattavaksi, pitääkö niistä ilmoittaa tulorekisteriin?
Jos suoritusta pidetään työkorvauksena tai käyttökorvauksena, ne on ilmoitettava tulorekisteriin.
Verohallinto ohjaa blogikirjoituksista saatavien korvausten verotusta. Lue lisää:
https://www.vero.fi/syventavat-veroohjeet/kannanotot/47675/blogikirjoituksista_saatujen_korvausten/
Koska Tulorekisteristä voi hakea ison yrityksen palkkatiedot maksupäivällä, ilman että
haku kaatuu ja tulee ilmoitus, että haku on liian laaja?
Isojen yritysten palkkatietoja kannattaa tarkastella raporttien kautta. Tähän soveltuu vuonna
2020 julkaistava raportti 618.
Eli palkkaennakosta ja yrittäjän nostamista palkoista ei tarvitse pidättää mitään?
Tulorekisteri ei ota kantaa ennakonpidätyksen toimittamiseen. Verohallinto ohjaa tästä tarkemmin. Lain mukaan ennakonpidätyksen toimittamisvelvollisuus säilyy edelleen palkkaennakoissa.
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Mitä jos yrittäjä pyynnöistä huolimatta ei ilmoita kirjanpitäjälle nostamiaan palkkaennakoita kuukausittain? Kirjanpito tehtävä neljännesvuosittain.
Kirjanpito ei vaikuta tulorekisterin ilmoittamisen määräaikoihin. Lain mukaan palkkaennakko
on ilmoitettava viimeistään saman kuukauden varsinaisen palkanmaksun yhteydessä.
Yhdistys antaa ansioituneeelle jäsenelleen stipendin 400 e. Kuka ilmoittaa, mitä ja minne?
Stipendit ja apurahat ilmoitetaan Verohallinnolle vuosi-ilmoituksella.
Tuleeko parannusta raporttiominaisuuksiin?
Tulorekisteri kehittää raportteja vuoden 2020 aikana.
Koska nämä tietosisältömuutokset astuvat voimaan, vuoden alusta 1.1.2020?
Kyllä, 1.1.2020.
Jos on maksettu pelkkiä verovapaita korvauksia, mutta näiltä kuukausilta ei ole tehty
erillisilmoitusta: 102 Työnantajan sairausvakuutusmaksu (yhteismäärä) 0,00. Täytyykö ne
tehdä nyt jälkikäteen vai onko ne siis pakollisia?
Erillisilmoitukset on annettava tulorekisteriin. Jos työnantaja kuuluu Verohallinnon työnantajarekisteriin eli on säännöllinen työnantaja eikä maksa kyseisen kuukauden aikana lainkaan palkkoja, pitää työnantajan erillisilmoituksella antaa Ei palkanmaksua -tieto (tulolaji 101). Ei palkanmaksua -tietoa ei voi antaa, jos samalla ilmoituksella ilmoitetaan sairausvakuutusmaksun
yhteismäärä. Tieto ilmoitetaan vain silloin, jos työnantaja ei ole maksanut mitään suorituksia
kyseisen kuukauden aikana. Esimerkiksi jos työnantaja on maksanut pelkästään verovapaita
kustannusten korvauksia, esimerkiksi verovapaita kilometrikorvauksia, Ei palkanmaksua -tietoa
ei anneta. Erillisilmoituksella ilmoitetaan sairausvakuutusmaksun määräksi (tulolaji 102) 0 euroa.
Jos joulukuun palkkoja maksetaan vasta tammikuussa ja siinä korjataan marraskuussa
liikaa maksettuja palkkoja. Miten tulorekisteri ilmoitus kuuluisi antaa? Liikaa maksetusta
suorituksesta tietysi takaisinperintä ja perusteeton etu, mutta pitääkö jotain muuta huomioida?
Marraskuun ilmoitusta korjataan ja merkitään perusteettomaksi eduksi. Takaisinperintä ilmoitetaan silloin, kun suoritus peritään takaisin. Ei tarvitse tehdä muuta.
Jos tulorekisterin tietoja korjataan pahimmillaan 10 vuotta taaksepäin ja palkansaajan
veronalainen ansio laskee korjausten myötä, palauttaako verottaja liikaa perityt verot jopa 10 vuoden ajalta?
Verohallinnon oikaisuajat ovat lyhyemmät. Muutoksenhaun määräaika on joko 3 vuotta tai 5
vuotta riippuen siitä, onko päätös tehty ennen 1.1.2017 vai sen jälkeen. Lisätietoa Vero.fisivuilta.
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Jos sanktiot tulevat voimaan vasta 2021, mitä tapahtuu 2020 jos ilmoitukset myöhästyvät?
Millaisia sanktioita on luvassa 2021?
Vuonna 2020 ei määrätä myöhästymismaksuja, mutta Verohallinto voi määrätä laiminlyöntimaksun. Myös muut tiedon käyttäjät voivat määrätä omia seuraamusmaksujaan. Lue lisää:
https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/yksityiskohtaiset-tulorekisterinohjeet/71401/tulotietojen-ilmoittaminen-seuraamusmaksut2/

Kerrotte, että Tulorekisterin myöhästymismaksut tulevat käyttöön vuonna 2021. Kattaako
tämä myös verottajan myöhästymismaksut vai ovatko ne sama asia?
Vuonna 2020 ei määrätä myöhästymismaksuja, mutta Verohallinto voi määrätä laiminlyöntimaksun. Tiedon käyttäjät voivat määrätä omia seuraamusmaksujaan. Lue lisää:
https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/yksityiskohtaiset-tulorekisterinohjeet/71401/tulotietojen-ilmoittaminen-seuraamusmaksut2/
Mistä saa tiedon päätöksestä, jossa on päätetty päivästä, jonka jälkeen henkilön veroa ei
enää voi oikaista nettoperintänä?
Verohallinto on antanut asiasta erikseen päätöksen. https://www.vero.fi/syventavat-veroohjeet/paatokset/81071/verohallinnon-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-takaisin-perittyjentulojen-takaisinmaksun-m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4p%C3%A4iv%C3%A4st%C3%A4suorituksen-maksajan-verotuksessa/
Jos työntekijän palkkatietoilmoitus on tehty määräajassa, mutta tiedoissa huomataankin
virhe jälkikäteen. Virhe korjataan ja korvaavaa palkkatietoilmoitusta ollaan antamassa,
mutta palkanlaskentaohjelma ei anna tehdä korvaavaa ilmoitusta vaan kehottaa mitätöimään alkuperäisen ilmoituksen ja tekemään uuden ilmoituksen. Haluaisinkin tietää, että
jääkö Tulorekisteriin palkkatietoilmoituksien antamisista historiatietoja eli esim. tällaisessa tilanteessa jääkö tietoihin merkintä alkuperäisen ilmoituksen antamispäivästä, ilmoituksen mitätöinnistä sekä uudesta ilmoituksesta?
Tulemme tarkentamaan ohjeistusta vuonna 2020.
Milloin palkkatodistus otetaan tulorekisterin kautta?
Ei ole tiedossa, että palkkatodistusta voisi saada tulorekisterin kautta.
Jos työntekijän palkka on käsitelty lähdeveron alaisena palkkana koko vuoden ja joulukuussa henkilö toimittaa päätoimen verokortin, jolloin palkka käsitellään päätoimisen
työntekijän palkkana. Tuleeko koko alkuvuoden tiedot korjata tulorekisteriin päätoimen
palkaksi?
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Jos rajoitetusti verovelvollinen henkilö muuttuu yleisesti verovelvolliseksi, on annetut ilmoitukset korjattava. Lue lisää: https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-jaorganisaatiot/yksityiskohtaiset-tulorekisterin-ohjeet/64184/tietojen-ilmoittaminentulorekisteriin-kansainv%c3%a4liset-tilanteet2/
Tulevatko sanktiot esim. myöhästyneistä ilmoituksista käyttöön vuoden 2020 alusta?
Myöhästymismaksu tulee käyttöön vasta vuoden 2021 alusta.
Tulorekisterin ohje: "Korvaus vuosilomaa täydentävistä lisäpäivistä ilmoitetaan tulolajilla
315 Muu henkilöstölle suunnattu veronalainen etu. Korvaus on sairausvakuutusmaksun
alainen. Oletuksena tulolajissa on, ettei etu ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen, joten
tulolajille täytyy lisätä vakuuttamistiedon tyyppi - tieto Sairausvakuutusmaksun alainen:
kyllä.
Korvausta vuosilomaa täydentävistä lisävapaapäivistä ei voi ilmoittaa tulolajilla vuosilomakorvaus (234), koska kyseinen tulolaji on sosiaalivakuuttamisen alainen. Tulolajilla
vuosilomakorvaus (234) voidaan ilmoittaa lomakorvaus työsuhteen aikana."
Entä jos Lisävapaapäivät pidetään vapaana, käytetäänkö silloinkin tulolajia 315, eikä
esim. 201, kuten esim. vuosilomapalkan kohdalla voi tehdä?
Kyllä, myös tässä tapauksessa käytetään tulolajia 315. Korvaus ilmoitetaan aina samalla tavalla
riippumatta siitä, maksetaanko korvausta työsuhteen aikana pidetyiltä lisävapaapäiviltä vai maksetaanko korvaus lisävapaapäiviltä työsuhteen päättyessä.
Miten palkanpalautus (nettopalkka + merkkisenä) ilmoitetaan, kun palkasta vähennettävien erien korjausta ei saa ilmoittaa tulorekisteriin? Nettopalkka ja maksettava palkka jää
silloin virheelliseksi.
Asiaa on käsitelty tuloreksiterin korjaamisohjeen kohdassa 2.2.3. (Perityn korvauksen hyvittäminen tulonsaajalle)
Eikö ennakoista enää peritä veroa, vaan kaikki kerran kuukaudessa palkkalaskennan yhteydessä, sekavaa. Eli palkkaennakosta ei tarvitse tehdä jatkossa ennakonpidätystä? Kun
vain huomioidaan maksetut ennakot varsinaisen palkanmaksun yhteydessä saman kk aikana?
Lain mukaan ennakonpidätyksen toimittamisvelvollisuus säilyy edelleen palkkaennakoissa.
Saako bruttoperintää tehdä jo vuoden alusta? Vai pitääkö tehdä ensin nettoperintää,
kunnes edellisen vuoden verotus on valmis ja vasta sitten bruttoperintää? Kyseessä tilanne, että henkilön työsuhde on päättynyt ja siksi bruttoperintä olisi helpompi.
Maksaja voi aina periä liikasuorituksen takaisin bruttona.
Onko jotain rajapäivää, jonka jälkeen vuoden 2019 verotus katsotaan päättyneen, eikä
takaisinperintää enää voi tehdä nettoperintänä?
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Verohallinto on antanut asiasta erikseen päätöksen. https://www.vero.fi/syventavat-veroohjeet/paatokset/81071/verohallinnon-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-takaisin-perittyjentulojen-takaisinmaksun-m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4p%C3%A4iv%C3%A4st%C3%A4suorituksen-maksajan-verotuksessa/
Miten verohallinto määrää, yrittäjä ei YEL-velvollinen-tilanteessa, sv-maksun? Dialla lukee ei ole velvollinen maksamaan työnantajan sv-maksua, mutta Verohallinto määrää
hlön tulon perusteella sairaanhoitomaksun.
Kun suorituksen maksaja ilmoittaa tulonsaajan lisätiedon "Yrittäjä, ei YEL- tai MYELvakuuttamisvelvollisuutta", Verohallinto määrää ko. tiedon perusteella sairaanhoitomaksun ko.
tulosta.
Dia 24 yrittäjän poikkeustieto: eikö tässä pidä antaa myös tieto, että ei työtapaturmavakuuttamisvelvollisuutta?
Kyllä annetaan kaikkien sosiaalivakuutusmaksujen osalta vakuuttamisen poikkeustilannetiedot.
Asiaa on kuvattu tulorekisterin ohjeen Työntekijän palkitseminen, yrittäjälle maksetut suoritukset ja muut erityistilanteet kohdassa 3.3. esimerkin avulla.
Mihin tulolajille merkitään vene-etu ja mönkijäetu?
Tulolajille Muu luontoisetu (317) ja lisäksi edun tyypiksi ilmoitetaan Muu etu.
Eli asuntoedut, puhelinedut ravintoedut ja muut edut ilmoitetaan tulolajilla vastaisuudessa 317?
Luontoiseduista autoetu, työsuhdematkalippuetu ja asuntolainan korkoetu ilmoitetaan aina omina tulolajeinaan. Sen sijaan asuntoetu, puhelinetu ja ravintoetu voidaan ilmoittaa kahdella tavalla: joko yhteissummana Muu luontoisetu -tulolajilla (317) tai vaihtoehtoisesti omina tulolajeinaan. Jos työnantaja ilmoittaa asuntoedun, puhelinedun ja ravintoedun yhteissummana tulolajilla
Muu luontoisetu (317), työnantajan pitää lisäksi eritellä, mitä luontoisetuja ilmoitettu yhteissumma sisältää. Tämä tehdään Edun tyyppi -tiedon avulla. Jos työnantaja ilmoittaa Asuntoedun
(301), Puhelinedun (330) ja Ravintoedun (334) omina erillisinä tulolajeinaan, kyseisiä etuja ei
ilmoiteta Muu luontoisetu (317) -tulolajilla.
Pitääkö jatkossa auto-, puhelin-, jne äsken kerrotut-edut ilmoittaa tulolajilla 317? Ei siis
enää ilmoiteta mitään esim tulolajilla 304 tai 330?
Luontoiseduista autoetu, työsuhdematkalippuetu ja asuntolainan korkoetu ilmoitetaan aina omina tulolajeinaan. Sen sijaan asuntoetu, puhelinetu ja ravintoetu voidaan ilmoittaa kahdella tavalla: joko yhteissummana Muu luontoisetu -tulolajilla (317) tai vaihtoehtoisesti omina tulolajeinaan. Jos työnantaja ilmoittaa asuntoedun, puhelinedun ja ravintoedun yhteissummana tulolajilla
Muu luontoisetu (317), työnantajan pitää lisäksi eritellä, mitä luontoisetuja ilmoitettu yhteissumma sisältää. Tämä tehdään Edun tyyppi -tiedon avulla. Jos työnantaja ilmoittaa Asuntoedun
(301), Puhelinedun (330) ja Ravintoedun (334) omina erillisinä tulolajeinaan, kyseisiä etuja ei
ilmoiteta Muu luontoisetu (317) -tulolajilla.
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Verottaja antaa nykyisin ennakonpidätyksen alaiseen verokorttiin (ei lähdeverokortti ja
rajoitetusti verovelvollisen verokortti) niin sanotun keinohetun. Miten nämä käyttäytyvät
tulorekisterissä.
Jos tulonsaajalle on annettu keinotunnus, keinotunnus ilmoitetaan tunnisteen tyypillä
Muu tunnus. Aina silloin, kun tiedot annetaan muulla kuin suomalaisella henkilötunnuksella, on annettava seuraavat tiedot: nimi, syntymäaika, sukupuoli ja osoite. Myös
ulkomainen tunnus ilmoitetaan, jos maksajalla on se tiedossa. Suosituksena on, ettei
ilmoittamisessa käytettäisi keinotunnisteita.

Miksi YEL-vakuutetun puhelinetu pitää ilmoittaa etukäteen nimenomaan tammikuussa?
Eikö tosiaan voisi tehdä niin että jos vaikka YEL-vakuutetulle maksetaan palkkaa maaliskuussa, heinäkuussa ja joulukuussa niin maaliskuussa ilmoitettaisiin puhelinedut tammimaaliskuulta, heinäkuussa huhti-heinäkuulta ja joulukuussa sitten elo-joulukuulta? Kyseessä kuitenkin vain 20 € arvoinen etu!
Tulorekisterin tiedon käyttäjät ovat mahdollistaneet kevennyksen ilmoittamiseen ko. tilanteissa,
mutta ilmoittamisessa on edellytetty, että tiedot annetaan etukäteen tammikuussa.
Sisältääkö "Työnantajalle maksettavat takautuvat etuudet" myös Kelan maksamat pvrahat sairauden ja esim. vanhempainvapaiden ajalta sekä tapaturmavakuutusyhtiön maksamat korvaukset työtapaturmasta aiheutuneen sairasloman ajalta? Tähän astihan on
maksettu sairasajan palkaa, tulorekisteriin 201-tulolajilla ja ilmoitettu siihen liittyvä sotumaksun vähennys-tieto.
Tulorekisteri selvittää työnantajalle maksettavien takautuvien etuuksien vaikutusta palkkatietoilmoitusten korjaamiseen. Toistaiseksi ohjeisiin ei tule muutoksia. Työnantajan ei siis toistaiseksi tarvitse korjata antamiaan palkkatietoilmoituksia, vaikka työnantajalle maksettaisiin
työntekijälle myönnettyjä takautuvia etuuksia. Ohjeita täydennetään tarvittaessa alkuvuodesta
2020 ja mahdollisesta muutoksesta tiedotetaan erikseen.
Voiko pelkän yrittäjän puhelinedun ilmoittaa jälkikäteen joulukuussa?
Tulorekisterin tiedon käyttäjät ovat mahdollistaneet kevennyksen ilmoittamiseen ko. tilanteissa,
mutta ilmoittamisessa on edellytetty, että tiedot annetaan etukäteen tammikuussa.
Työntekijän loppupalkasta vähennetään miinussaldotunnit. Tulorekisteriin ei voi kuitenkaan aikapalkkaa ilmoittaa miinusmerkkisenä. Tämän lisäksi maksuun on menossa vain
lomakorvaus eli ei muuta aikapalkkaa. Miten miinussaldo tuntien vähennyksen saa ilmoitettua tulorekisteriin oikein?
Maksajalla on kaksi tapaa toimia. Joko liikasuoritus kuitataan lomakorvauksesta ja tulorekisteriin ilmoitetaan alhaisempi määrä, joka henkilölle tosiasiassa maksetaan (HUOM! Uusi korjaustapa, jos liikasuoritus kuitataan muusta tulosta -> Korjattava alkuperäinen ilmoitus). Vaihtoehtoisesti maksaja korjaa suorituksen perusteettomaksi eduksi ja kun peritään takaisin, annetaan
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takaisinperintätiedot. Suosituksena on jälkimmäinen menettely. Asiasta on kerrottu enemmän
korjaamisohjeen luvuilla 3 ja 4.
Miten ilmoitetaan työsuhteen lopetuspäivä? Meillä palkkalaskelmassa kauden lopetuspäivä. Onko se tuo päivä, mikäli palkkaa ei enää makseta?
Palvelussuhteen loppupäiväksi ilmoitetaan palvelussuhteen päättymispäivä.

Toivottavasti muutokset on merkitty tulorekisterin ohjeisiin jollain erityisellä tavalla, jotta
voisi pikasilmäyksellä löytää muuttuneet kohdat.
Muuttuneet tekstit eivät näy ohjeissa erikseen, mutta kunkin ohjeen alussa on kerrottu, miten
ohjetta on muutettu.
Miksi erillisilmoitus pitää lähettää, jos ei ole palkanmaksua, ainoastaan verovapaita matkakustannuksia? Ohjelma ei edes suostu lähettämään erillisilmoitusta. Matkalaskut kyllä
saa lähtemään tulorekisteriin.
Verohallinto on edellyttänyt, että työnantaja ilmoittaa erillisilmoituksella sairausvakuutusmaksun määräksi (tulolaji 102) 0 euroa, jos maksaa pelkkiä verovapaita kustannusten korvauksia ko.
kuukauden aikana.
Voiko tehdä niin, että tammikuussa ilmoittaa yrittäjälle etukäteen luontoisedut koko vuodelle ja jos tulee palkanmaksua tämän sitten maksun tapahtuessa?
Vain puhelinedun voi ilmoittaa etukäteen tammikuussa koko vuodelle, ei muita luontoisetuja.
Jos ravintoetu vastaa verotusarvoa on ilmoitettu tulolajilla 407 eikä 334, tuleeko korjaukset tehdä vuoden 2019 osalta korvaavilla palkkatietoilmoituksilla?
Kyllä, ilmoitukset on korjattava. Jos työnantaja perii työntekijältä ravintoedusta sen verotusarvoa vastaavan suuruisen korvauksen, tulorekisteriin ilmoitetaan tieto Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa: Kyllä. Ravintoedun verotusarvoksi ilmoitetaan tällöin 0 euroa tulolajilla Ravintoetu (334). Ravintoedusta perittyä määrää ei ilmoiteta erikseen Muista luontoiseduista peritty korvaus -tulolajilla. Jos työntekijältä peritään ravintoedusta sen verotusarvoa vastaava
korvaus, ravintoedun määrää ei saa ilmoittaa käyttämällä tulolajia Muu luontoisetu (317) ja antamalla Edun tyyppi -tietoa: Ravintoetu, koska kyseistä tulolajia käyttäen samalla ilmoituksella
voidaan antaa myös muita luontoisetuja koskevia tietoja. Ravintoedun euromääräistä tietoa ei
voi eritellä yhteismäärästä.
Eli jos palkanmaksukausi on esim. 2.1.2020 maksupäivällä joulukuu ja siinä käsitellään
siis joulukuun palkat ja luontoisedut, niin meneekö ilmoitus oikein ilman muokkauksia
luontoisetujen osalta?
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Vuodenvaihteessa 2019/2020 luontoisedut on käsiteltävä vielä ”vanhalla tavalla” eli joulukuun
2019 luontoisetu on ilmoitettava joulukuun 2019 tuloksi sitä koskevien määräaikojen mukaisesti
eikä sitä voi ilmoittaa tammikuun tuloksi verovuodelle 2020.
Mistä ohjeesta löytyy tieto, minkä vakuutusmaksujen alaisia on lisävapaapäivät?
Asiaa on kuvattu esimerkin avulla ohjeessa Rahapalkat ja palkasta vähennettävät erät.
Jos vuosilomaa täydentävä lisävapaapv pidetään, ilmoitetaanko tulolajilla 201?
Korvaus ilmoitetaan aina samalla tavalla riippumatta siitä, maksetaanko korvausta työsuhteen
aikana pidetyiltä lisävapaapäiviltä vai maksetaanko korvaus lisävapaapäiviltä työsuhteen päättyessä, eli tulolajilla 315.
Voiko esim ravintoedun korjaamiseen käyttää takaisinperintä ja perusteeton etu -tapaa?
Vai pitääkö se poistaa kuten aiemmin on vastattu.
Luontoisedut eivät voi olla perusteettomia etuja, koska henkilöllä on ollut etu käytössään, eikä
kyse ole maksamisen virheestä (ns. liikamaksu). Suoritus on voitu ilmoittaa virheellisenä tulorekisteriin, mutta etu on joka tapauksessa ollut tulonsaajalla oikean suuruisena käytössään. Tällöin
virheellinen ilmoitus korjataan korvaavalla ilmoituksella oikean suuruiseksi ilman Perusteeton
etu -tietoa. Asiaa on kuvattu korjaamisohjeen luvussa 3.1.3.
Millä tulolajilla lounarit ilmoitetaan?
Ravintoetu ilmoitetaan tulorekisteriin joko tulolajilla Ravintoetu (334) tai Muu luontoisetu
(317). Jos työnantaja ilmoittaa jälkimmäisellä tavalla, sen on lisäksi ilmoitettava Muu luontoisetu -tulolajiin liittyvän Edun tyyppi -tiedon avulla, että Muu luontoisetu -tulolajilla ilmoitettu
tulo sisältää ravintoedun. Jos ravintoedusta on peritty sen verotusarvoa vastaava korvaus, ei tulolajia 317 saa käyttää. Asiasta on kerrottu enemmän ohjeen Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: luontoisedut ja kustannusten korvaukset luvussa 1.2.3.
Saako PALKANMAKSUPÄIVÄKSI ilmoittaa palkkailmoituksella sama sekä palkalle että
palkkaennakolle jos ne on eri päivinä palkansaajan pankkitilillä?
Kyllä saa.
Lisävapaapäivistä vielä kysyn. Ei voida käyttää tulolajia 234 Vuosilomakorvaus vaan pitää käyttää tulolajia 315. Ilmoitetaanko kyseisiltä lisävapaapäiviltä, kun niitä pitää vapaana, maksettava palkka myös tulolajilla 315? Ei siis pelkästään silloin kun niitä korvataan
rahana pitämättömien päivien osalta esim. työsuhteen päättyessä?
Kyllä, myös vapaana pidetty korvaus ilmoitetaan tulolajilla 315.
Kun vuoden 2019 kaikki palkat on maksettu ja ilmoitettu tulorekisteriin normaalisti, niin
onko työnantajan mahdollista saada jokin yhteenveto kaikista työntekijöistä josta voisi
tarkistaa että kaikki palkkalajit on mennyt oikein, samoin päivärahat ja kilometrikorvaukset sekä ennakonpidätykset jne
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Tulonsaajakohtainen ja tulolajikohtainen raportti 618 on maksajien käytössä vuoden 2020 alusta
lukien.
Jos työsuhde alkaa 23.11. (palkka +puh.etu) ja I palkka maksetaan vasta normaalina palkanmaksupäivänä 15.12. miten puhelinetu tulee ilmoittaa marraskuun osalta? Voiko sen
tehdä joulukuun ilmoituksella?
Vuonna 2019 ei voi, vaan puhelinetu on ilmoitettava marraskuulle. Vuodesta 2020 lukien luontoisedun voi ilmoittaa samalta ajalta kertyneen maksettavan palkan kanssa yhtäaikaa.
Eli jos joulukuun ajan rahapalkka ja luontoisedut maksetaan 10.1.2020, niin joulukuun
ajan käytössä olleet luontoisedut voi ilmoittaa palkkojen kanssa samalla ilmoituksella
(viimeistään 15.1.2020), kunhan ilmoitetaan ansaintakaudeksi joulukuu 2019?
Vuodenvaihteessa 2019/2020 luontoisedut on käsiteltävä vielä ”vanhalla tavalla” eli joulukuun
2019 luontoisetu on ilmoitettava joulukuun 2019 tuloksi sitä koskevien määräaikojen mukaisesti
eikä sitä voi ilmoittaa tammikuun tuloksi verovuodelle 2020. Verohallinto ei käytä ansaintakausi-tietoa.
Jos helmikuussa ei makseta tammikuun palkkaa, ainoastaan käsitellään helmikuun palkkaa ja tammikuun luontoisetua, voiko luontoisedun ilmoittaa helmikuun tuloksi?
Luontoisetuja koskevat tiedot on annettava viimeistään luontoisedun kertymiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä. Jos luontoisedun kertymiskuukaudelta kuitenkin
maksetaan rahapalkkaa kertymiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden aikana, voidaan luontoisetua koskevat tiedot antaa myös ilmoittamalla luontoisetu sen kertymiskuukautta seuraavan
kalenterikuukauden tuloksi. Jos helmikuussa ei makseta tammikuussa kertynyttä palkkaa, tammikuun luontoisetu on ilmoitettava viimeistään 5. päivä helmikuuta tulorekisteriin.
Palkkaennakko maksettu 4.1. ja normaali palkka maksetaan 10.1. niin saako niille molemmille antaa maksupäiväksi 10.1................. ei kiinnosta se ilmoittamisen määräpäivä
Kyllä voi.
Yhdistyksen toiminnanjohtaja ei ole työsuhteessa, mutta hänelle maksetaan korvausta
tehdystä työstä palkkiona (tulolaji 336, voisiko olla joku muu?). Samalla hänelle maksetaan kilometrikorvauksia. Olemme maksaneet kilometrikorvaukset verottomina, onko
oikein? Jos on väärin, miten korjaamme?
Jos palkkio tai muun suoritus on maksettu työkorvauksena, saajalle ei voida maksaa verovapaita
kustannusten korvauksia. Yleishyödyllinen yhteisö voi maksaa tiettyjä korvauksia henkilölle,
joka osallistuu ilman palvelussuhdetta korvauksettomaan vapaaehtoistyöhön kuten esimerkiksi
talkootyöhön. Asioita on käsitelty tulorekisterin ohjeen Tietojen ilmoittaminen: Työntekijän
palkitseminen, yrittäjälle maksettavat suoritukset ja muut erityistilanteet kohdassa 3.1, 3.1.1 ja
5.11. Lisätietoja kustannusten käsittelystä saa Verohallinnolta. Tiedot on korjattava tulorekisteriin vastaamaan sitä, mitä ollaan maksettu.
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Todellako tarkoittaa, että jokainen sairaspäiväraha suoritus, kun saadaan Kelalta, on
kohdennettava kyseisen henkilön tietoihin. Tästä tule kovasti haasteellista, kun kelan päätökset ja rahat tulevat monesti paljon myöhemmin ja niitä isossa talossa on runsaasti.
Tulorekisteri selvittää työnantajalle maksettavien takautuvien etuuksien vaikutusta palkkatietoilmoitusten korjaamiseen. Toistaiseksi ohjeisiin ei tule muutoksia. Työnantajan ei siis toistaiseksi tarvitse korjata antamiaan palkkatietoilmoituksia, vaikka työnantajalle maksettaisiin
työntekijälle myönnettyjä takautuvia etuuksia. Ohjeita täydennetään tarvittaessa alkuvuodesta
2020 ja mahdollisesta muutoksesta tiedotetaan erikseen.

Jos syyskuussa on maksettu ylityökorvausta 200 euroa ja lokakuussa huomataan, että
henkilön ei olisi kuulunut saada ylityökorvausta syyskuussa. Voinko tehdä korvaavan ilmoituksen syyskuulle, jossa korjaan ylityön kokonaan pois syyskuulta. Onko asia ok vai
pitääkö tehdä vielä perusteeton etu- merkintä syyskuulle?
Henkilölle maksettua liikasuoritusta ei voi poistaa ilmoitukselta. Maksajan on korjattava annettu
ilmoitus ja ilmoitettava liikasuoritus perusteettomaksi eduksi tai vaihtoehtoisesti vähennettävä
liikasuoritus myöhemmästä bruttopalkasta, jos ylityökorvausta ollaan maksamassa myös myöhemmässä maksussa. Jos liikasuoritus kuitataan muusta tulosta, alkuperäinen ilmoitus on korjattava tulorekisterin korjaamisohjeen luvussa 4.8. kuvatun mukaisesti.
Millä tulolajilla ilmoitetaan luontoisetu sähköauton latauksesta?
Sähköauton latausetu ilmoitetaan tulolajilla 317 Muu luontoisetu ja edun tyypiksi ilmoitetaan
muu etu.
Jos tammikuun palkka maksetaan tammikuussa ja helmikuussa maksetaan helmikuun
palkka mutta tammikuun ravintoedut saadaan tietoon vasta helmikuun puolella, kun
tammikuu on eletty. Voiko ne tammikuun ravintoedut maksaa ja ilmoittaa helmikuun
palkanmaksun yhteydessä ilman viivästysseuraamuksia? Kun ravintoedusta ei ole käytettävissä vielä tammikuun 15. pv, kun tammikuun palkka maksetaan ja ilmoitetaan.
Kyllä voi. 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.
Vielä palkkaennakoista kysymys; jos ennakon ja varsinaisen palkan voi ilmoittaa samalla
ilmoituksella ja ennakonpidätys tulee silti pidättää maksupäivänä. Voiko siis antaa yhden
ilmoiutuksen yhdellä maksupäivällä? Eli palkkaennakon maksupäivä ei tule mihinkään
tällöin näkyviin/tietoon? Eikö sitten voi tehdä niin kuten "ennen vanhaan", että tekee varsinaisesta palkasta palkkaennakon vähennyksen nettona, tuleepa verot silloinkin huomioitua koko palkan määrästä?
Verohallinto tulee tarkentamaan ohjeistustaan ennakonpidätysten toimittamisen osalta. Tulore-

20 (25)

kisteri ei voi ottaa kantaa ennakonpidätyksen toimittamisen tapaan.
Tammikuussa maksetaan joulukuussa ansaittua palkkaa. Voiko joulukuun luontoisedun
ilmoittaa tammikuun palkan yhteydessä?
Vuodenvaihteessa 2019/2020 luontoisedut on käsiteltävä vielä ”vanhalla tavalla” eli joulukuun
2019 luontoisetu on ilmoitettava joulukuun 2019 tuloksi sitä koskevien määräaikojen mukaisesti
eikä sitä voi ilmoittaa tammikuun tuloksi verovuodelle 2020. Vuodesta 2020 lukein näin voi
tehdä.
Löytyykö koulutuksen materiaali myöhemmin jostain. Minne tallennetaan?
Materiaali löytyy Tulorekisteri nettisivuilta kohdasta Tietoa tulorekisteristä > Viestintä- ja koulutusmateriaalit > Esitys- ja koulutusmateriaalit > Verkkoseminaarien aineistot
Mitä vahinkoa käy, jos ilmoittaa yel-vakuutetun yrittäjän osalta tammikuussa 2020 koko
vuoden 2020 osalta autoedun ja maksaa siitä sotumaksut 12.2.2020?
Helmikuun tulo muodostuu henkilölle poikkeuksellisen suureksi ja voi vaikuttaa henkilön etuihin. Sellaiset etuuden maksajat, joille on merkityksellistä tiettyjen kuukausien tulot, eivät saa
tulon määrää oikeana, jos luontoisedut ilmoitettaisiin kerralla. Tämän vuoksi luontoisedut on
ilmoitettava niille kuukausille kuin ne ovat olleet käytössäYmmärsinkö materiaalista oikein, että jos henkilö on yrittäjän eläkelain mukaan yrittäjä,
mutta hänellä ei ole YEL-vakuuttamisvelvollisuutta, palkanmaksajan ei tarvitse maksaa
hänen palkastaan työnantajan sairausvakuutusmaksua? YEL-vakuutuksen alaisesta palkasta tämä kuitenkin pitää maksaa?
Kyllä, juuri näin.
Miten ilmoitetaan 100€:n lahjakortti, joka on annettu joululahjana työntekijälle? Ennakonpidätystä ei saada pidätettyä enää joulukuun aikana. Voiko palkka.fihin kautta tehdä
ilmoituksen?
Jos kyse on rahaan rinnastettavasta yksilöimättömästä veronalaisesta lahjakortista, etu ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla 317 Muu luontoisetu. Tulolajia 315 Muu henkilöstölle annettu
veronalainen etu ei voi käyttää, koska kyse on rahaan rinnastettavasta edusta. Sitä vastoin jos
työnantaja on yksilöity ja selvästi rajannut lahjakortin käyttökohteen tietystä paikasta hankittavaan esineeseen tai palveluun, kyse voi olla verovapaasta lahjakortista, jota ei ilmoiteta tulorekisteriin. Asiasta tarkemmin Verohallinnon ohjeessa Henkilökuntaedut verotuksessa.
Kun työntekijä on sairauslomalla ja Kela maksaa työnantajalle korvauksen, niin pitääkö
jatkossa korjata maksettua palkkaa Tulorekisteriin? Sen osalta, minkä yritys on maksanut työntekijälle sairausloman ajalta?
Tulorekisteri selvittää työnantajalle maksettavien takautuvien etuuksien vaikutusta palkkatietoilmoitusten korjaamiseen. Toistaiseksi ohjeisiin ei tule muutoksia. Työnantajan ei siis toistaiseksi tarvitse korjata antamiaan palkkatietoilmoituksia, vaikka työnantajalle maksettaisiin
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työntekijälle myönnettyjä takautuvia etuuksia. Ohjeita täydennetään tarvittaessa alkuvuodesta
2020 ja mahdollisesta muutoksesta tiedotetaan erikseen.
Jos luontoisetuja joulukuulta käsitellään joulukuun palkan kanssa samaan aikaan tammikuun normaalina maksupäivänä, pitääkö luontoisedut korjata joulukuulle, vaikka käsitellään tammikuussa?
Vuodenvaihteessa 2019/2020 luontoisedut on käsiteltävä vielä ”vanhalla tavalla” eli joulukuun
2019 luontoisetu on ilmoitettava joulukuun 2019 tuloksi sitä koskevien määräaikojen mukaisesti
eikä sitä voi ilmoittaa tammikuun tuloksi verovuodelle 2020. Vuodesta 2020 lukien luontoisedun voi ilmoittaa samalta ajalta kertyneen maksettavan palkan kanssa yhtä aikaa.
Mistä löytyy ohje, minkä kaikkien vakuutusmaksujen alaista on lisävapaapäivistä maksettava palkka?
Asiaa on kuvattu esimerkin avulla ohjeessa Rahapalkat ja palkasta vähennettävät erät.
Palkkaennakosta tulee tehdä ennakonpidätys silloin kun se maksetaan. Mutta ilmoittaa
saa normaalin palkan yhteydessä, kun maksut on samalta palkkakaudelta ja saman kuukauden sisällä.
Tarkoittaako se, että kun palkansaajalle maksetaan esim. 5.1. 550€ nettona käteen, tulee
siitä laskea brutto, joka vähennetään seuraavan normaalin palkan brutosta. Eli tuleeko
palkka ja ennakko ilmoittaa burttona? Vai voidaanko palkkaennakko vähentää normaalista palkasta netto vähennyksenä 500€?
Verohallinto tulee tarkentamaan ohjeistustaan ennakonpidätysten toimittamisen osalta. Tulorekisteri ei voi ottaa kantaa ennakonpidätyksen toimittamisen tapaan.
Eli tarvitseeko ensi vuonna ilmoittaa tulorekisterin palkkailmoituksella työnantajalle
maksetut etuudet kuten sairauspäiväraha tai vanhempainpäiväraha, jos ne saadaan palkalliselta ajalta kuten palkallisen sairausajan ajalta sairauspäivärahana?
Tulorekisteri selvittää työnantajalle maksettavien takautuvien etuuksien vaikutusta palkkatietoilmoitusten korjaamiseen. Toistaiseksi ohjeisiin ei tule muutoksia. Työnantajan ei siis toistaiseksi tarvitse korjata antamiaan palkkatietoilmoituksia, vaikka työnantajalle maksettaisiin
työntekijälle myönnettyjä takautuvia etuuksia. Ohjeita täydennetään tarvittaessa alkuvuodesta
2020 ja mahdollisesta muutoksesta tiedotetaan erikseen.
Pieni yhdistys maksaa yhdestä koulutuksesta palkkaa ehkä kerran vuodessa. Kuinka yhdistys pääsee satunnaiseksi ilmoittajaksi, että ei tarvitse joka kuukausi käydä tulorekisterissä ilmoituksia tekemässä?
Tulorekisterissä ei ole käytössä vastaavaa pidennettyä ilmoitusjaksoa kuin Verohallinnolla on
arvonlisäveroilmoittamisen osalta. Tulorekisteriin tiedot on ilmoitettava pääsääntöisesti reaaliaikaisesti. Lisäksi vuoden 2020 alusta lukien rekisteröidyn yhdistyksen kertasuoritukset voidaan
ilmoittaa kuukausittain viimeistään seuraavan kuukauden 5. päivä.
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Jos on vain luontoisetuja, vaikka puhelin- ja autoetu, niin voidaanko ne ilmoittaa etukäteen yhdellä ilmoituksella ansaintakausitietoja käyttämällä? Esim. tammikuun palkkatietoilmoituksella kerrotaan puhelinedut ja autoedut puoleksi vuodeksi eteenpäin niin, että
jokaisen kuukauden eduille on kerrottu ansaintajaksot ns. tulevaisuuteen?
Ainostaan puhelinetu voidaan ilmoittaa etukäteen kerran vuodessa tammikuussa. Näin voidaan
toimia, kun maksettava tulo ei ole työeläke-, työttömyys- eikä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksujen alaista, kuten YEL-vakuutetuilla osakkailla. Edellytyksenä on myös, ettei henkilölle makseta mitään muuta tuloa tai ole annettu muuta etua.
Muut luontoisedut on ilmoitettava nautintaperiaatteen mukaisesti niiden kuukausien ilmoituksella, jolloin ne ovat olleet käytössä.
Onko tulorekisteri raportit ilmaisia?
Kyllä.
Mihin asti v 2020 voi tehdä korjauksia 2019 ilmoituksiin
Korjauksia voi tehdä niin kauan kuin tietoja säilytetään tulorekisterissä.
Jos vanhempainyhdistys jakaa koululaisille stipendeinä 20 €/henkilö (1/luokka-aste), pitääkö nämä ilmoittaa tulorekisteriin?
Stipendien ilmoittaminen ei ole tulorekisterin käyttöönoton myötä muuttunut. Tuloverolain 82
§:ssä on säädetty tietyt stipendit verovapaaksi. Lisätietoja Verohallinnon ohjeessa Apurahojen,
stipendien ja tunnustuspalkintojen verotus.
Tuleeko johonkin luettavaksi tiedote muuttuvista tulolajeista?
Tulolajit ja niiden sisältö on kuvattu tulorekisterin internetsivuilla:
https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksenmaksajat/palkkatiedot/palkkojen-tulolajit/
Ilmoittaako kilpailun järjestäjä koiran hetun, kun ruokaa tulee yli satasella? Vai omistajan hetulla? Entä, jos koira on yhteisomistuksessa, kuinka usean henkilön hetun ilmoitus
laitetaan?
Tässä tilanteessa omistaja katsotaan palkinnon saaneeksi ja ilmoitusvelvollisuus tulorekisteriin
syntyy. Palkinnon saajana ilmoitetaan se taho, joka palkinnon saa. Pääsääntöisesti omistaja saa
eläimen voittaman palkinnon. Jos omistajia on useita, palkinto on ilmoitettava tulorekisteriin
tulolajilla 316 sen mukaisesti, kuin palkinto jakaantuu palkinnonsaajien kesken. Jos muuta selvitystä ei esitetä tulon jakautumisesta, voidaan palkinto jakaa tasasuuriin eriin kullekin omistajalle. Jokaisen osuus on ilmoitettava erikseen tulorekisteriin tulolajilla 316.
Miten saan tilattua raportin 606? ja saa antaa oikein yksityiskohtaisen polun...
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Asiasta on kerrottu tarkemmin tulorekisteri.fi:ssä: https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoameist%C3%A4/tietoa-tulorekisterist%C3%A4/ajankohtaista/uutiset/tulorekisterin-raportitapuna-ilmoitettujen-tietojen-t%C3%A4sm%C3%A4ytyksess%C3%A4/
Työsuhde päättyy 31.12.2019 ja palkka ja lomakorvaus maksetaan ajalta 16.-31.12. 2019
3.1. 2020. Ilmoitetaanko tulo vuoden 2019 vai 2020 ansioksi.
Suoritus ilmoitetaan tulorekisteriin maksupäivän mukaisesti (maksupäivälle 3.1.2020). Halutessaan maksaja voi ilmoittaa tulon kertymisajan, koska etuuden maksajista hyödyntää tulon ansaintatietoa.
Ymmärränkö oikein. Jos henkilölle kertyi esim. 1 lisävapaapäivä. Lisävapaapäivästä maksetaan normaali päiväpalkka. Esim. Jos päiväpalkka on 200 €, ymmärränkö oikein, että
siitä peritään vain ennakonpidätys? Onko se niin, että siitä ei peritä, tyel eikä työttömyysvakuutusmaksua? Mutta sairausvakuutusmaksun työnantaja joutuu maksamaan?
Korvauksesta maksetaan myös työantajan sairausvakuutusmaksu ennakonpidätyksen toimittamisen lisäksi. Korvaus vuosilomaa täydentävistä lisäpäivistä ilmoitetaan tulolajilla 315 Muu
henkilöstölle suunnattu veronalainen etu. Korvaus on sairausvakuutusmaksun alainen. Oletuksena tulolajissa on, ettei etu ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen, joten tulolajille täytyy lisätä
vakuuttamistiedon tyyppi - tieto Sairausvakuutusmaksun alainen: kyllä. Korvaus ilmoitetaan
aina samalla tavalla riippumatta siitä, maksetaanko korvausta työsuhteen aikana pidetyiltä lisävapaapäiviltä vai maksetaanko korvaus lisävapaapäiviltä työsuhteen päättyessä.
Jos joulukuussa todetaan, että mönkijäetu on maksettu liian pienenä. Voiko kertaluonteisesti muuttaa joulukuussa mönkijäedun määrää, jolloin lopullinen verovuodelta kertyvä
edun määrä on verotuksessa oikein?
Luontoisetujen määrä tulisi ilmoittaa oikea suuruisena edun käyttökuukausille.
Kysymys luontoiseduista, Jos esimerkiksi yrityksessä maksetaan 10.1.2020 palkat, jotka
ovat ajalta 1.12.-31.12.2019 ja mukana on myös joulukuun luontoisetuja. Pitääkö nuo joulukuun 2019 luontoisedut ilmoittaa erikseen vuodelle 2019 vai voiko ne ilmoittaa vasta
tuolla 10.1.2020 maksettavien palkkojen yhteydessä?
Vuodenvaihteessa 2019/2020 luontoisedut on käsiteltävä vielä ”vanhalla tavalla” eli joulukuun
2019 luontoisetu on ilmoitettava joulukuun 2019 tuloksi sitä koskevien määräaikojen mukaisesti
eikä sitä voi ilmoittaa tammikuun tuloksi verovuodelle 2020.
Jos oikaistaan verotuksen valmistuttua ansioita vuodelle 2019, emme huomioi verotusta,
mutta palauttaako verottaja henkilölle verot ilman erillistä pyyntöä jälkeenpäin?
Jos verotus on jo valmistunut, työntekijän on tehtävä oikaisuvaatimus, ellei Verohallinto ole
ottanut asiaa käsittelyyn viranomaisaloitteisesti. Oikaisuvaatimuksellaan tulonsaaja pyytää alentamaan aikaisempana verovuonna verotettua palkkatuloa häneltä myöhemmin kyseiseltä verovuodelta takaisinperityn bruttopalkan määrällä. Verohallinto oikaisee palkansaajan alkuperäisen
palkan maksuvuoden verotusta. Oikaisua ei siten voida tehdä sen vuoden verotuksessa, jona
verovelvollinen maksaa aikaisemmin saamaansa palkkatuloa takaisin.
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Tuleeko antaa erillisilmoitus, jos on maksettu esim kilometrikorvauksia ja maksaja ei ole
työnantajarekisterissä säännöllisenä työnantajana. Olen ymmärtänyt että tällöin annetaan
tulorekisteri-ilmoitus, mutta ei erillisilmoitusta, koska ei ole mitään ilmoitettavaa.
Myös satunnaisen maksajan on annettava työnantajan erillisilmoituksella sairausvakuutusmaksun määränä 0 euroa, jos työnantaja on maksanut pelkästään verovapaita kustannusten korvauksia, esimerkiksi verovapaita kilometrikorvauksia.
Keva ei tunnista työkorvauksen saajaa Y-tunnuksella, vaan vaaditaan henkilötunnus. Onko tähän mahdollista saada korjausta, henkilötunnuksen saaminen yrittäjältä on hankalaa? Tulorekisterissä ei myöskään ole mahdollista tässä tapauksessa valita Työkorvauskohtaa vaan ilmoitetaan palkkana.
Ammatinharjoittajan tiedot voi ilmoittaa y-tunnuksella tai henkilötunnuksella. Suosituksena on,
että molemmat tunnisteet annettaisiin. Osa tiedon käyttäjistä tarvitsee tietoja henkilötunnisteella.
Jos YEL-osakas ei nosta palkkaa, mutta saa oy.stä päivärahoja ja km-korvauksia, voiko
puhelinedusta tehdä kertailmoituksen tammikuussa?
Kyllä.
Voiko raportit ladata useamman kerran?
Kyllä voi.
Kun Tulorekisteriin on tulossa muutoksia, päivittyykö samalla paperilomake uusien muutosten mukaisiksi?
Uudet muutokset otetaan paperilomakkeille tarpeellisilta osin.
Miksi jatkossa ei voi olla sekä katuosoitetta sekä postilokeroa? Kumpi poistetaan? ja mitä
merkitystä tällä on?
Osoitteena on jatkossa annettava joko katuosoite tai postilokero. Molemmat ovat edelleen käytössä mutta molempia ei voi antaa yhtä aikaa. Esimerkiksi kirjeen vastaanottaja kentässä ei voi
käyttää katuosoitetta ja postilokeroa, koska ne vievät usein eri paikkoihin. Tästä syystä ainoastaan jompikumpi voidaan antaa.
Mistä erottaa onko kysymyksessä keinotunnus henkilötunnuksena?
Keinotunnusta käytetään tilanteissa, joissa henkilölle ei voida antaa oikeaa, virallista henkilötunnusta. Keinotunnuksia on käytössä mm. useilla eri viranomaisilla. Keinotunnukselle ei ole
olemassa yleispätevää sääntöä, josta sen voisi tunnistaa täysin varmasti. Kullakin viranomaisella
on oma keinotunnusvalikoimansa.
Tiettyjen tietojen korjaaminen korvaavalla ilmoituksella estetään 2020 vuosimuutoksissa.
Jos näitä kuitenkin lähetetään, antaako tulorekisterin tietojen vastaanotto näistä jonkun
virheilmoituksen vai hylkääkö edelleen 'mykkänä' kuten tähän asti?
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Tulorekisteri lähettää palautteet virheellisistä ilmoituksista, joita ei ole tallennettu tulorekisteriin.
Tässä tapauksessa virheilmoituksessa on virheteksti BEV0520 Korvaavan ilmoituksen tietyt
tiedot eivät ole samat kuin korvattavassa ilmoituksessa. Se, miten asia näkyy omassa palkkajärjestelmässä, määräytyy sen perusteella, kuinka ohjelmisto on toteuttanut palautesanoman käsittelyn.

