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Keskeistä korjaamismenettelyssä

Vastuu tietojen korjaamisesta
•

Suorituksen maksaja on vastuussa tulorekisteriin tallennettavaksi antamiensa
tietojen oikeellisuudesta ja oikaisemisesta
– Jos tulorekisterissä oleva virheellinen tieto perustuu suorituksen maksajan
ilmoitukseen, maksajalla on velvollisuus korjata ilmoittamansa virheellinen tieto
– Jos tulonsaaja huomaa tulorekisterin palkkatietoilmoituksella häntä koskevan
virheellisen tiedon, tulonsaajan on tehtävä korjausvaatimus asianomaiselle
suorituksen maksajalle
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Korjaamisaika
•

Jos annetussa ilmoituksessa on ollut virhe, virheellinen ilmoitus on
korjattava ilman aiheetonta viivytystä
– Tulorekisterin ilmoittamisen määräajat eivät koske tietojen korjaamista
– Virheellinen ilmoitus on korjattava viivytyksettä, kun virhe huomataan
– Korjausta ei saa siten jättää esimerkiksi seuraavaan palkka-ajoon

•

•

Tieto perusteettomasta edusta on annettava ilman aiheetonta viivytystä ja
viimeistään kuukauden kuluessa sen jälkeen, kun perusteeton etu on
havaittu
Tiedot takaisin maksetuista määristä annetaan viimeistään 5.
kalenteripäivänä sen päivän jälkeen, jona on saatu tieto takaisin perityn
määrän maksamisesta, sen maksajasta ja siitä, mihin perusteettomaan etuun
maksu liittyy
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Korvaava menettely
•

Tulorekisterin palkkatietojen korjaamisessa käytetään korvaavaa
menettelyä
– Korvaavalla ilmoituksella annetaan kaikki tiedot uudelleen eli uusien ja
muuttuneiden tietojen lisäksi myös alkuperäisessä ilmoituksessa oikein olleet
tiedot
– Korvaava ilmoitus tehdään samalle maksupäivälle kuin alkuperäinen ilmoitus
– Maksettua liikasuoritusta ei voi korjata tulorekisteriin negatiiviseksi summaksi
• Jos suoritus on maksettu tulonsaajalle perusteetta, maksaja korjaa aiemmin antamansa
ilmoitusta merkitsemällä liikasuorituksen perusteettomaksi eduksi
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Lisämaksu
•
•

Tieto on korjattava, jos tulorekisteriin annettu ilmoitus on ollut
virheellinen
Jos maksun määrä on ollut virheellinen ja tulonsaajalle on maksettu
liian vähän tuloa, ilmoitetaan lisämaksu tulorekisteriin, kun suoritus
maksetaan
– Alkuperäistä ilmoitusta ei siten korjata, jos se vastaa aiemmin maksettua määrää
– Yritys itse ratkaisee, maksaako puuttuvan suorituksen heti vai esim. vasta
seuraavan palkanmaksun yhteydessä
– Kun lisäsuoritus maksetaan, siitä on annettava ilmoitus tulorekisteriin viimeistään
viidentenä kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen
– Suositeltavaa on, että maksetuille tuloille ilmoitetaan ansaintajaksot
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Ilmoitusviitteet
•

Tulonsaajalla voi olla samalla palkanmaksukaudella ja -päivällä useita
voimassaolevia ilmoituksia
– Jos toimenpiteen tyyppinä on ”Uusi ilmoitus”, se ei korvaa aiemmin annettua ilmoitusta
– Kun halutaan korjata aiemmin annettua ilmoitusta, valitaan toimenpiteen tyypiksi
”Korvaava ilmoitus”

•

Tietojen korjaamisessa korjaus kohdistetaan oikeaan ilmoitukseen
ilmoitusviitteen avulla
– Maksaja saa uuden ilmoituksen antamisen yhteydessä tulorekisterin ilmoitusviitteen,
jolla korjaukset kohdennetaan oikeaan ilmoitukseen
• Tulorekisterin ilmoitusviite on muotoa: 99db0fb06b974ebea8d66ae02c3fe675
– Maksaja voi käyttää myös maksajan omaa ilmoitusviitettä, jos tulorekisterin
muodostaman ilmoitusviitettä ei haluta tai voida käyttää korjaamisessa
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Korjaamismenettely eri kanavissa
•

Alkuperäisen ilmoituksen antamistapa ei vaikuta ilmoituksen korjaamiseen
– Esimerkiksi teknisen rajapinnan kautta annettuja ilmoituksia voi korjata sähköisen
asiointipalvelun verkkolomakkeella, tai tiedostona ladattuja ilmoituksia voi korjata
teknisen rajapinnan kautta

•

•

Jos tietoja korjataan teknisen rajapinnan tai sähköisen asiointipalvelun
latauspalvelun kautta, maksaja tekee tarvittavat muutokset tietoihin omassa
palkkajärjestelmässään ja toimittaa uuden ilmoituksen tulorekisteriin
Jos tietoja korjataan sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella,
maksaja voi ottaa aiemmin antamansa ilmoituksen pohjaksi ja korjata
virheellisen tiedon lomakkeelle
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Negatiivisten lukujen ilmoittaminen
•

•

Tulolajeja ei voi tulorekisterissä korjata käyttämällä negatiivisia lukuja. Väärin
ilmoitettu tai maksettu tulo ilmoitetaan antamalla korvaava ilmoitus, jolla
kerrotaan tulon oikea määrä tai muuttunut luonne, esimerkiksi maksetun tulon
muuttuminen perusteettomaksi eduksi. Lisäksi tulon takaisinperintä
ilmoitetaan omana tietoryhmänä.
Tulorekisterissä on tunnistettu poikkeuksellisia tilanteita, joissa
ennakonpidätys ja työntekijältä perityt sosiaalivakuutusmaksut voivat olla
negatiivisia lukuja
–

–
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Normaalisti ennakonpidätystä ei ilmoiteta negatiivisena lukuna. Usein työntekijämaksujen,
ennakonpidätyksen ja lähdeveron määrä voidaan korjata oikeaksi perimällä tulonsaajalle
myöhemmin maksettavasta tulosta alhaisempi työntekijämaksujen ja verojen määrä. Tällöin ei ole
tarvetta käyttää miinusmerkkisiä lukuja
Poikkeuksellisesti negatiivisia lukuja voi esiintyä esimerkiksi silloin, jos työsuhde on jo päättynyt ja
tulonsaajalta on toimitettu ennakonpidätys tai peritty työntekijämaksut liian suurena

Virheellisen tiedon korjaaminen

Virheellisesti annettu tieto
•
•

Ilmoittamisen virhetilanteissa maksun määrä tulonsaajalle on ollut
oikea, mutta annettu ilmoitus on ollut virheellinen
Ilmoittamisen virhetilanteissa alkuperäinen tieto on korjattava oikeaksi
tai puuttunut tieto lisättävä korvaavalla ilmoituksella antamalla kaikki
ilmoituksen tiedot uudelleen, myös alkuperäisessä ilmoituksessa
oikein olleet tiedot
– Ilmoittamisen virhe on kyseessä esimerkiksi silloin, kun tulo on maksettu oikein,
mutta se on ilmoitettu tulorekisteriin väärin, esimerkiksi näppäilyvirheen vuoksi
– Ilmoittamisen virheestä on kyse myös silloin, jos pakolliseksi säädetty tieto on
unohdettu ilmoittaa
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Esimerkki
Tulo on ilmoitettu näppäilyvirheen vuoksi väärin
Esimerkki 1: Toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa olevalle
tulonsaajalle maksetaan palkkaa 2 730 euroa.
Suorituksen maksaja toimittaa ennakonpidätyksen (365 euroa) palkasta sekä
perii työntekijän sosiaalivakuutusmaksut palkasta. Summa on ilmoitettu
näppäilyvirheen vuoksi virheellisenä tulorekisteriin 3 730 euron suuruisena.
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ENSIMMÄINEN VIRHEELLINEN ILMOITUS ENNEN VIRHEEN HUOMAAMISTA
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 201901201500 (Pakollinen teknisen rajapinnan ja latauspalvelun
kautta)
PALKANMAKSUKAUSI
Palkanmaksupäivä: 20.01.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.01.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.01.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Ammattiluokitus: Tilastokeskuksen ammattiluokitus TK10
Ammattiluokan tunniste: NNNNN
Tieto työeläkevakuutuksesta: Työntekijän työeläkevakuutus
Työeläkelaitoksen yhtiötunnus: NN
Työeläkelaitoksen eläkejärjestelynumero: NNNNZZZZ
Palvelussuhteen voimassaolon alkupäivä: 01.01.20xx
TULOLAJIN TIEDOT
euro
Aikapalkka (tai joku muu palkan suorituslaji)
3730.00
Ansaintajakso: 01.01.–31.01.20xx
Ennakonpidätys (2730 eurosta)
365.00
Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (2730 eurosta)
167.89
Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (2730 eurosta)
43.68
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Esimerkki jatkuu
Ilmoittaja saa paluusanomana tulorekisterin muodostaman ilmoitusviitteen
4eec1b06266c47998160d032a72252ab.
Maksaja voi käyttää omaa sisäistä ilmoitusviitettään korjaamisessa
tulorekisterin muodostaman ilmoitusviitteen sijasta.

Näppäilyvirhe huomataan toukokuussa lopussa. Suorituksen maksajan on
korjattava tammikuulta antamaansa ilmoitusta. Korvaavalla ilmoituksella on
annettava kaikki tiedot uudelleen, myös oikein olleet tiedot.

7.5.2018

KORVAAVA ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Tulorekisterin ilmoitusviite: 99db0fb06b974ebea8d66ae02c3fe675
(Vaihtoehtoisesti maksajan oma ilmoitusviite 201901201500 tai molemmat)
Ilmoituksen versionumero: 1 (täydentävä tieto)
PALKANMAKSUKAUSI
Palkanmaksupäivä: 20.01.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.01.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.01.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Ammattiluokitus: Tilastokeskuksen ammattiluokitus TK10
Ammattiluokan tunniste: NNNNN
Tieto työeläkevakuutuksesta: Työntekijän työeläkevakuutus
Työeläkelaitoksen yhtiötunnus: NN
Työeläkelaitoksen eläkejärjestelynumero: NNNNZZZZ
Palvelussuhteen voimassaolon alkupäivä: 01.01.20xx
TULOLAJIN TIEDOT
Aikapalkka (tai joku muu palkan suorituslaji)

euro
2730.00

Ansaintajakso: 01.01.–31.01.20xx
Ennakonpidätys
Työntekijän työeläkevakuutusmaksu
Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu
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365.00
167.89
43.68

Väärin perustein maksetun
tulon korjaaminen

Väärin perustein maksetun suorituksen
ilmoittaminen
•

•

Tulonsaajalla ei aina ole oikeutta hänelle maksettuun ja tulorekisteriin
ilmoitettuun suoritukseen
– Perusteeton etu voi syntyä esimerkiksi silloin, kun suoritus on maksettu väärin
perustein, väärälle henkilölle tai väärän suuruisena
– Tiedot perusteettomista eduista on annettava ilman aiheetonta viivytystä ja
viimeistään kuukauden kuluessa sen jälkeen kun perusteeton etu on havaittu
Perusteeton etu ilmoitetaan silloin, kun suoritusta ei oikaista seuraavissa
palkanmaksuissa vähentämällä se bruttopalkasta työntekijälle aiemmin
maksettuna ennakkopalkkana tai muuna vastaavana ennakkosuorituksena
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Väärin perustein maksetun suorituksen
ilmoittaminen
•

Perusteeton etu koskee lähtökohtaisesti vain sellaisia liikamaksutilanteita,
joissa suorituksen maksaja myöhemmin erikseen perii liikaa maksetun
summan takaisin tulonsaajalta

•

Tilanteissa, joissa liikasuoritus korjataan seuraavissa palkanmaksuissa
bruttopalkasta vähennettävänä ennakkopalkkana tai muuna vastaava
suorituksena, voidaan tietojen korjaaminen tehdä siten, että myöhemmin
maksettavasta suorituksesta ilmoitetaan tulorekisteriin vain
tulonsaajalle tuolloin tosiasiallisesti maksettu ja ennakkosuorituksella
vähennetty bruttomäärä
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Perusteettoman edun ilmoittaminen
•

Jos tulo ehditään huomata ennen ilmoituksen lähettämistä, käytetään erillistä
Perusteeton etu -tulolajia
–

•
•

Kyseistä tulolajia käytetään vain, jos aiheettomasti maksettu suoritus havaitaan ennen
ensimmäisen ilmoituksen lähettämistä, eikä tuloa ole aiemmin ilmoitettu muuna tulona
tulorekisteriin

Yleensä virheelliset tai muut liikasuoritukset huomataan vasta myöhemmin,
kun tulo on jo ilmoitettu muuna tulona tulorekisteriin
Tällöin alkuperäinen ilmoitus korjataan korvaavalla menettelyllä. Jos
perusteeton etu on aiemmin ilmoitettu virheellisesti muuna tulona
tulorekisterin, tieto on korjattava oikeaksi
–
–
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antamalla aiemmin ilmoitettu tulolaji (esim. Aikapalkka) sekä sen yhteydessä annettava
erillinen Perusteeton etu -tieto

Esimerkki
Esimerkki 2: Tulonsaajalle Z on 15.9. maksettu 5 000 euroa. Suoritus on ilmoitettu
aikapalkkana tulorekisteriin.
Työnantaja maksoi kuitenkin vahingossa 2 000 euron liikasuorituksen normaalin
palkan 3 000 euron lisäksi. Maksetusta suorituksesta (5 000 euroa) on toimitettu
ennakonpidätys (25 %) normaalisti ja peritty tulonsaajalta työntekijän työeläke- ja
työttömyysvakuutusmaksut.
Työnantaja antaa ilmoituksen maksetun mukaisesti, eikä huomaa virhettä ennen
ilmoituksen lähettämistä.
TULOLAJIN TIEDOT

euro

Aikapalkka

5000.00
Ansaintajakso: 10.08.20xx–31.08.20xx*

Ennakonpidätys (5000 eurosta)

1250.00

Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (5000 eurosta)

307.50

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (5000 eurosta)

80.50
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Esimerkki jatkuu
•

Liikasuoritus huomataan lokakuussa. Aiemmin annettu virheellinen ilmoitus on korjattava
korvaavalla menettelyllä merkitsemällä liikasuoritus (aiemmin maksettu ja tulorekisterin ilmoitettu
Aikapalkka-tulolaji) perusteettomaksi eduksi
TULOLAJIN TIEDOT

euro

Aikapalkka

3000.00
Ansaintajakso: 10.08.20xx–31.08.20xx

Aikapalkka

2000.00
Perusteeton etu: Kyllä
Ansaintajakso: 10.08.20xx–31.08.20xx

•

Ennakonpidätys (5000 eurosta)

1250.00

Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (3000 eurosta)

184.50

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (3000 eurosta)

48.00

Suorituksen maksaja voi korjata työntekijältä perityt sosiaalivakuutusmaksut oikeaksi summaksi
(3000 euron aikapalkan perusteella laskettuna) perusteettomasta edusta annetulla korvaavalla
ilmoituksella. Jollei näin tehdä, voidaan työntekijämaksujen korjaus tehdä
takaisinperintäilmoituksella
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Esimerkki
Tulonsaajalle maksettu koko tulo muuttuu perusteettomaksi eduksi
•

Esimerkki 3: Suorituksen maksaja on maksanut tulonsaajalle 2 670 euroa
palkkaa. Myöhemmin huomataan, että tulonsaaja on ollut palkattomalla
lomalla koko palkkakauden. Maksettu suoritus on korjattava
perusteettomaksi eduksi kokonaisuudessaan.
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Esimerkki jatkuu
Tulonsaajalle maksettu koko tulo muuttuu perusteettomaksi eduksi
ENSIMMÄINEN ILMOITUS ENNEN VIRHEEN HUOMAAMISTA
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx09161955
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 15.09.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.09.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.09.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT

euro

Aikapalkka

2670.00
Ansaintajakso: 01.08.20xx–31.08.20xx

Ennakonpidätys (2670 eurosta)

507.30

Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (2670 eurosta)

164.20

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (2670 eurosta)

42.72
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Esimerkki jatkuu
Tulonsaajalle maksettu koko tulo muuttuu perusteettomaksi eduksi

•

Suorituksen maksaja korjaa antamansa virheellisen tiedon korvaavalla
ilmoituksella:
KORVAAVA ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx09161955
Ilmoituksen versionumero: 1 (täydentävä tieto)
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 15.09.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.09.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.09.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT
euro
Aikapalkka
2670.00
Perusteeton etu: Kyllä
Ansaintajakso: : 01.08.20xx–31.08.20xx
Ennakonpidätys (2670 eurosta)
507.30
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Takaisinperityn suorituksen
ilmoittaminen

Takaisinperityn suorituksen ilmoittaminen
•

•

Kun tulonsaaja maksaa aiheettomasti maksetun perusteettoman edun tai muun suorituksen
takaisin, tieto takaisinmaksusta on ilmoitettava tulorekisteriin. Takaisinperittyä summaa ei korjata
alkuperäiselle ilmoitukselle, vaan takaisinperitty summa ilmoitetaan sen palkkakauden
ilmoituksella, jolloin tulo peritään takaisin. Toimenpiteen tyypiksi merkitään tällöin ”Uusi
ilmoitus”.
Takaisinperittävästä tulosta annetaan seuraavat tiedot:
–
–
–
–
–
–

•

Tulolaji
Takaisinperintä – Kyllä
Takaisinperitty summa
Takaisinperintäpäivä
Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys (jos nettoperintä)
Alkuperäinen palkanmaksukausi

Lisäksi takaisinperittävästä tulosta voidaan antaa täydentävinä tietoina seuraavat tiedot:
–
–
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Takaisinperityn tulon ansaintajakso
Alkuperäinen palkanmaksupäivä

Brutto- ja nettoperintä
•
•

Tulo voidaan peritä tulonsaajalta takaisin bruttona tai nettona
Bruttoperintä tarkoittaa, että tulonsaajalta peritään liikasuoritus takaisin
bruttomääräisenä, eli saman suuruisena, kuin suoritus on maksettu tulonsaajalle
mukaan lukien ennakonpidätys
– Bruttoperinnässä suorituksen maksaja voi periä suorituksen lähettämällä
tulonsaajalle esimerkiksi laskun tai liikasuoritus peritään myöhemmin tulonsaajalle
maksettavasta nettopalkasta

•

Nettoperinnästä on kyse silloin, kun suorituksen maksaja vähentää tulonsaajalta
perittävästä liikasuorituksesta perimänsä ennakonpidätyksen osuuden ja
vähentää ko. ennakonpidätyksen muista Verohallinnolle tilitettävistä veroista
– Tulo voidaan periä tulonsaajalta nettona, jos tulo maksetaan takaisin samana
vuonna tai seuraavan vuoden alussa, jolloin edellisen vuoden verotus ei ole vielä
valmistunut, eikä tuloa ole siten luettu tulonsaajalle hyväksi verotuksessa
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Esimerkki
Takaisinperintä bruttona
Esimerkki 4:Tulonsaaja maksaa marraskuussa (10.11.) takaisin syyskuussa hänelle
maksetun 2 000 euron liikasuorituksen (ks. esimerkki 2). Tulo peritään tulonsaajalta
bruttona. Kun 2000 euron liikasuoritus on peritty takaisin, ilmoitetaan tieto
takaisinperitystä summasta.
TULOLAJIN TIEDOT

euro

Aikapalkka

2000.00
Takaisinperintä: Kyllä
Ansaintajakso: 10.08.20xx–31.08.20xx

Takaisinperinnän lisätiedot:
Takaisinperintäpäivä: 10.11.20xx
Alkuperäinen palkanmaksukausi: 01.09.–30.09.20xx
Alkuperäinen maksupäivä: 15.09.20xx

7.5.2018

Esimerkki
Takaisinperintä nettona
Esimerkki 5: Tulonsaajalle on maksettu helmikuussa 900 euron liikasuoritus.
Työnantaja perii suorituksen tulonsaajalta nettona. Tulonsaaja maksaa liikasuorituksen
takaisin heinäkuussa.
Tulonsaajalle maksetaan samassa yhteydessä normaali kuukausipalkka 2 800 euroa.
Määrä voidaan ilmoittaa samalla ilmoituksella takaisinperinnän kanssa.
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Esimerkkitapauksessa suorituksen
maksajan työnantajasuoritusten
velvoite oma-aloitteisista veroista
syyskuulta alenee 300 eurolla,
minkä johdosta suorituksen maksaja
käytännössä marraskuussa maksaa
Verohallinnolle 600 euroa
ennakonpidätyksenä ko. tulonsaajan
tulon osalta.
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UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx11121435
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 15.07.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.07.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.07.20xx
ILMOITUKSEN (TULONSAAJAN) TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
Tulolajin tiedot
euro
Aikapalkka
2800.00
Ansaintajakso: 01.06.20xx–30.06.20xx*
Aikapalkka
900.00
Takaisinperintä: Kyllä
Ansaintajakso: 01.01.20xx–31.01.20xx*
Takaisinperinnän lisätiedot:
Takaisinperintäpäivä: 15.07.20xx
Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys:
300.00
Alkueräinen palkanmaksukausi: 01.02.–28.02.20xx
Alkuperäinen maksupäivä: 15.02.20xx*
Ennakonpidätys (25 % 2800 eurosta)
700.00
Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (2800 eurosta)
172.20
Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (2800 eurosta)
44.80

Takaisinperitty summa sisältää useita tulolajeja
•

Jossain tilanteissa takaisinperitty tulo voi sisältää useita eri tulolajeja,
esimerkiksi aikapalkkaa, ylityökorvausta ja lomarahaa, joista on
toimitettu yksi yhteinen ennakonpidätyksen määrä.

•

Näissä tilanteissa takaisinperityt tulolajit on ilmoitettava erikseen,
mutta takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys voidaan
ilmoittaa yhteissummana. Vastaavalla tavalla liikasuorituksesta perityt
työntekijämaksut voidaan vähentää muista työntekijämaksuista.
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Esimerkki
Takaisinperitty summa sisältää useita tulolajeja
Esimerkki 6: Tulonsaajalle on maksettu heinäkuussa 583 euroa liikaa. Summa koostuu
300 euron aikapalkasta, 150 euron ylityökorvauksesta sekä 133 euron
yötyökorvauksesta. Suorituksen maksaja on toimittanut liikasuorituksesta 152 euron
ennakonpidätyksen ja perinyt työntekijän työeläkevakuutusmaksun 35,79 euroa ja
työttömyysvakuutusmaksun 9,32 euroa. Suorituksen maksaja on antanut korvaavan
ilmoituksen heinäkuulle ja merkinnyt edellä mainitut suoritukset perusteettomaksi
eduksi.
Tulonsaaja maksaa summan takaisin elokuussa. Maksaja (työnantaja) vähentää
toimittamansa ennakonpidätyksen (152 euroa) muista Verohallinnolle tilitettävistä
ennakonpidätyksistä. Vastaavalla tavalla maksaja voi vähentää liikasuorituksesta
perimänsä työntekijämaksut (yhteensä 45,11 euroa) muista eläkelaitokselle ja
Työttömyysvakuutusrahastolle maksamistaan suorituksista, ellei maksaja ole alentanut
määrää jo perusteettomasta edusta antamallaan ilmoituksella. Käytännössä
tulonsaajalta peritään 385,89 euroa. Maksaja ilmoittaa:
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TULOLAJIN TIEDOT
Aikapalkka

euro
300.00
Takaisinperintä: Kyllä
Ansaintajakso: 01.07.20xx–15.07.20xx*

Takaisinperinnän lisätiedot:
Takaisinperintäpäivä: 10.8.20xx
Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys:
Alkueräinen palkanmaksukausi: 01.07.–15.07.20xx
Alkuperäinen maksupäivä: 15.07.20xx*
Ylityökorvaus

152.00

150.00
Takaisinperintä: Kyllä

Takaisinperinnän lisätiedot:
Takaisinperintäpäivä: 10.8.20xx
Alkueräinen palkanmaksukausi: 01.07.–15.07.20xx
Alkuperäinen maksupäivä: 15.07.20xx*
Yötyökorvaus

133.00
Takaisinperintä: Kyllä

Takaisinperinnän lisätiedot:
Takaisinperintäpäivä: 10.08.20xx
Alkuperäinen palkanmaksukausi: 01.07.–15.07.20xx
Alkuperäinen maksupäivä: 15.07.20xx*
Työntekijän työeläkevakuutusmaksu
Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu
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-35.79
-9.32

Takaisinperityt tulolajit on
ilmoitettava erikseen, mutta
takaisinperittyyn määrään
kohdistuvan ennakonpidätyksen voi
ilmoittaa yhteissummana

Summa peritään takaisin useassa erässä
•

•

Kun virhe huomataan, alkuperäinen ilmoitus korjataan korvaavalla
ilmoituksella ja merkitään koko liikasuoritus perusteettomaksi eduksi. Sen
sijaan takaisinperintä ilmoitetaan sen palkkakauden ilmoituksella, jona tulo
peritään takaisin.
Liikasuoritus voidaan periä takaisin tulonsaajalta useassa erässä. Maksaja
ilmoittaa takaisinperintä-tietona sen osuuden tulosta, joka kyseisellä
kerralla peritään takaisin. Kokonaissummaa ei ilmoiteta.
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Esimerkki
Summa peritään takaisin useassa erässä
Esimerkki 7:Tulonsaajalle on helmikuussa maksettu 1 500 euron liikasuoritus
normaalin 3 160 euron palkan lisäksi. Tulo oli ilmoitettu alun perin Palkka yhteissumma
-tulolajilla. Suorituksen maksaja korjaa helmikuulta antamaansa ilmoitusta ja merkitsee
liikasuorituksen perusteettomaksi eduksi.
Maksaja on ilmoittaa korvaavalla ilmoituksella liikasuorituksen perusteettomaksi eduksi
TULOLAJIN TIEDOT
Palkka yhteissumma

euro
3160.00
Ansaintajakso: 01.02.20xx–28.02.20xx

Palkka yhteissumma

1500.00
Perusteeton etu: Kyllä
Ansaintajakso: 01.02.20xx–28.02.20xx

Ennakonpidätys
Työntekijän työeläkevakuutusmaksu
Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

7.5.2018

1000.00
194.34
50.56

Esimerkki jatkuu
•

Suorituksen maksaja ja tulonsaaja ovat sopineet, että tulonsaaja maksaa
liikasuorituksen kuukausittain 150 euron erissä takaisin. Suoritus peritään
tulonsaajalta bruttona. Tulonsaaja maksaa ensimmäisen erän huhtikuussa (06.04.).
TULOLAJIN TIEDOT

euro

Palkka yhteissumma

150.00
Takaisinperintä: Kyllä

Ansaintajakso: 01.02.20xx–28.02.20xx*
Takaisinperinnän lisätiedot:
Takaisinperintäpäivä: 06.04.20xx

•

Jos tulonsaajalle maksettaisiin samassa yhteydessä tuloa, voitaisiin se ilmoittaa
samalla ilmoituksella.
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Liikasuoritus on maksettu pidemmältä ajalta ja
peritään takaisin kerralla
•

Liikasuoritus on saatettu maksaa tulonsaajalle pidemmältä ajalta, mutta tulo peritään
takaisin kerralla. Näissä tilanteissa suorituksen maksajan on
takaisinperintäilmoituksella eriteltävä, mikä osuus takaisinperittävästä tulosta on
maksettu minkäkin palkkakauden aikana.
•

•
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Esimerkki 8: Tulonsaajalle on maksettu kolmen kuukauden ajan (syysmarraskuussa) vaahdotuslisää 100 euroa kuukaudessa. Tulo on ilmoitettu
tulorekisteriin tulolajilla Olosuhdelisä. Myöhemmin huomataan, ettei tulonsaajalla
ollutkaan oikeutta kyseiseen lisään.
Suorituksen maksaja on virheen huomattuaan korjannut kolmelta kuukaudelta
antamiaan ilmoituksia ja merkinnyt 100 euron olosuhdelisänä ilmoitut suoritukset
perusteettomiksi eduiksi.

Maksaja ja tulonsaaja sopivat,
että tulonsaaja maksaa
liikasuorituksen (300 euroa)
kerralla takaisin joulukuun
puolessa välissä. Kun tulonsaaja
on maksanut suorituksen,
työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin
tiedot takaisinperinnästä:
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TULOLAJIN TIEDOT
Olosuhdelisä
Takaisinperintä: Kyllä
Ansaintajakso: 01.09.20xx–30.09.20xx*
Takaisinperinnän lisätiedot:
Takaisinperintäpäivä: 15.12.20xx
Alkueräinen palkanmaksukausi: 01.09.–30.09.20xx
Alkuperäinen maksupäivä: 15.09.20xx*
Olosuhdelisä
Takaisinperintä: Kyllä
Ansaintajakso: 01.10.20xx–31.10.20xx*
Takaisinperinnän lisätiedot:
Takaisinperintäpäivä: 15.12.20xx
Alkueräinen palkanmaksukausi: 01.10.–31.10.20xx
Alkuperäinen maksupäivä: 15.10.20xx*
Olosuhdelisä
Takaisinperintä: Kyllä
Ansaintajakso: 01.11.20xx–30.11.20xx*
Takaisinperinnän lisätiedot:
Takaisinperintäpäivä: 15.12.20xx
Alkueräinen palkanmaksukausi: 01.11.–30.11.20xx
Alkuperäinen maksupäivä: 15.11.20xx*

euro
100.00

100.00

100.00

Liikasuorituksen käsittely
ennakkopalkkana

Liikasuorituksen käsittely ennakkopalkkana
•

Perusteeton etu koskee lähtökohtaisesti sellaisia liikamaksutilanteita, joissa
suorituksen maksaja myöhemmin erikseen perii liikaa maksetun summan
takaisin tulonsaajalta

•

Tilanteissa, joissa liikasuoritus korjataan seuraavissa palkanmaksuissa
bruttopalkasta vähennettävänä ennakkopalkkana tai muuna vastaava
suorituksena, voidaan tietojen korjaaminen tehdä siten, että myöhemmin
maksettavasta suorituksesta ilmoitetaan tulorekisteriin vain
tulonsaajalle tuolloin tosiasiallisesti maksettu ja ennakkosuorituksella
vähennetty bruttomäärä
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Esimerkki
Liikasuorituksen käsittely ennakkopalkkana
Esimerkki 9:Tulonsaajalle on 5.10. maksettu 4 000 euroa palkkaa. Palkanmaksun
yhteydessä maksettiin urakkapalkkaa 1 500 euroa liikaa palkkakaudelta 15.09.–
30.09.20xx. Oikea summa olisi pitänyt olla 2 500 euroa.
Suorituksen maksaja ja tulonsaaja sopivat, että suoritusta käsitellään tulonsaajalle
maksettuna ennakkopalkkana, joka vähennetään tulonsaajalle seuraavassa
palkanmaksussa (20.10.) maksettavasta 3 600 euron urakkapalkasta ja kuitataan
seuraavan palkanmaksun yhteydessä. Suorituksen maksaja ilmoittaa tulorekisteriin
2 100 euroa ja toimittaa tästä summasta ennakonpidätyksen (20 %) ja perii työntekijän
sosiaalivakuutusmaksut.
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Esimerkki jatkuu
TULOLAJIN TIEDOT

euro

Urakkapalkka

2100.00
Ansaintajakso: 01.10.–15.10.20xx*

Ennakonpidätys

420.00

Työntekijän eläkevakuutusmaksu

129.15

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

33.60

Huom! Menettelyä ei suositella, koska se voi vääristää tulonsaajalle maksettavan
etuuden määrää tai pahimmillaan vaikuttaa koko etuuden saamiseen. Jos liikasuoritus
kuitataan bruttopalkasta, osa tiedon käyttäjistä voi joutua pyytämään tietoja
maksetuista summista maksajalta erikseen. Lisäksi etuuden perusteena käytetään
väärää tuloa.
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Takautuvat korjaukset
luontoisetuun

Luontoisetujen korjaukset
Etu jäänyt ilmoittamatta
•

Luontoisedut katsotaan nautintaperiaatteen mukaisesti sen kuukauden
tuloksi, jolloin ne ovat olleet tulonsaajan käytettävissä
– Palkkatietoilmoitus annetaan luontoisedun käyttöajankohdan perusteella

•

Tämän vuoksi jos luontoisetu on jäänyt ilmoittamatta, ko. kuukauden
ilmoitus on korjattava korvaavalla menettelyllä ja lisättävä puuttunut
luontoisetu
–
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Kyseessä ei ole perusteeton etu, vaan kyse on maksajan ilmoitusvirheestä (luontoisetu on ollut
tulonsaajalla joka tapauksessa käytössä, se on vain jäänyt ilmoittamatta tulorekisteriin).

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. tieto
luontoisedun loppumisesta ei ole tullut palkanlaskentaan
Henkilö ei ole saanut perusteetonta etua. Tässäkin tilanteessa kyse on maksajan
ilmoitusvirheestä

Jos tulonsaajalla poikkeuksellisesti olisikin ollut etu käytössä, jota
hänellä ei olisi kuulunut olla, annetaan korvaava ilmoitus, jossa
luontoisetu muutetaan perusteettomaksi eduksi
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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.
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Ennakonpidätyksen ja
työntekijämaksujen oikaisu

Ennakonpidätyksen oikaiseminen
Liian suurena toimitetun ennakonpidätyksen oikaiseminen
•

•

Jos suorituksen maksaja on toimittanut ennakonpidätystä liikaa, hän
voi alentaa saman kalenterivuoden aikana myöhemmin tälle saajalle
maksettavasta suorituksesta toimitettavaa ennakonpidätystä
Suorituksen maksaja voi korjata liian suurena toimittamaansa
ennakonpidätystä silloinkin, kun ei enää maksa samalle saajalle
suorituksia saman kalenterivuoden aikana
– Tällöin suorituksen maksaja palauttaa liikapidätyksen suorituksen saajalle ja
vähentää saman määrän Verohallinnolle maksettavasta ennakonpidätysten
yhteismäärästä
– Menettely edellyttää, että palauttaminen tapahtuu kyseisen kalenterivuoden
aikana
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Esimerkki
Liian suurena toimitetun ennakonpidätyksen oikaiseminen
Esimerkki 10: Suorituksen maksaja on 30.08. toimittanut tulonsaajalle maksetusta
lopputillistä (6 000 euroa) erehdyksessä liian suuren ennakonpidätyksen.
Ennakonpidätys olisi pitänyt olla 25 % (1 500 euroa), mutta maksaja on vahingossa
perinyt ennakonpidätyksen 35 %:n (2 100 euroa) mukaisena. Tiedot on ilmoitettu
tulorekisteriin sen mukaisesti, kun ennakonpidätys on toimitettu.
Tulonsaaja huomaa virheen seuraavan kuukauden alussa. Suorituksen maksaja
oikaisee virheensä ja maksaa liikapidätyksen (600 euroa) määrän tulonsaajalle 05.09.
Rahana tulonsaajalle maksettu liikapidätys voidaan ilmoittaa miinusmerkkisenä lukuna
tulorekisteriin.
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Esimerkki jatkuu
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx05111234
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 05.09.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.09.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.09.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT
Ennakonpidätys
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euro
-600.00

Tulonsaajalle palautettu määrä
ilmoitetaan negatiivisena lukuna.
Maksaja vähentää saman määrän
Verohallinnolle maksettavasta
ennakonpidätysten yhteismäärästä.

Työntekijämaksujen oikaiseminen
Liian suurena perityn maksun oikaiseminen
•

Jos työntekijältä on peritty liikaa työntekijän työeläke- tai
työttömyysvakuutusmaksuja, työnantaja voi maksaa työntekijälle
liikapidätyksen takaisin tai alentaa tulonsaajan myöhemmän
palkkakauden työntekijämaksuja vastaavasti
– Näin voi käydä esimerkiksi takaisinperintätilanteissa tai sen vuoksi, että tulo
muuttuu sellaiseksi, joka ei ole sosiaalivakuutusmaksujen perusteena
– Jos liian suurena perittyä työntekijämaksua ei voida alentaa tulonsaajan
myöhemmän palkkakauden työntekijämaksuista, liikapidätys voidaan maksaa
tulonsaajalle takaisin ja ilmoittaa summa negatiivisena summana
palkkatietoilmoituksella vastaavasti kuten ennakonpidätys
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Työntekijämaksujen oikaiseminen
Liian suurena perityn maksun oikaiseminen
•

Pääsääntöisesti työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen
oikaisu ilmoitetaan sen palkkakauden ilmoituksella, jolla tulon korjaus
tehdään, toisin sanoen esimerkiksi sillä ilmoituksella, jolla korjataan
maksettu liikasuoritus perusteettomaksi eduksi
–

•

Korjaus tehdään sen iän ja prosentin perusteella, joka oli korjattavalla ilmoituksella

Työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksun oikaisu voidaan
tehdä myös sillä ilmoituksella, jolla ilmoitetaan liikasuorituksen
takaisinperintä, eli ilmoituksella, joka annetaan tulonsaajan maksettua
liikasuorituksen takaisin
–
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Työntekijämaksujen oikaisun ilmoittaminen takaisinperintä-ilmoituksella on mahdollista vain,
jos maksujen oikaisu tapahtuu saman kalenterivuoden aikana. Jos oikaisu tapahtuu
kalenterivuoden jälkeen, oikaisu on tehtävä perusteettomasta edusta annetulla ilmoituksella

Työntekijämaksujen oikaiseminen
Liian suurena perityn maksun oikaiseminen
•

Työntekijän sairausvakuutusmaksu ilmoitetaan vain poikkeuksellisesti
tulorekisteriin erillisenä tulolajinaan
– Yleisesti verovelvollisella tulonsaajalla sairausvakuutusmaksu sisältyy aina
ennakonpidätykseen, eikä yleisesti verovelvollisten osalta ilmoiteta erikseen
työntekijän sairausvakuutusmaksua

•

Jos rajoitetusti verovelvollinen kuuluu Suomen sosiaaliturvaan,
rajoitetusti verovelvollisen sairausvakuutusmaksu on perittävä
erikseen lähdeveron lisäksi
– Jos sairausvakuutusmaksu peritään erikseen, sen oikaisu tehdään
takaisinperintäilmoituksella, kuten lähdeveronkin korjaus
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Tietojen korjaaminen
mitätöimällä aiemmin annettu
ilmoitus

Tietojen korjaaminen mitätöimällä
•

•

Vaikka tietojen korjaaminen tulorekisterissä tehdään pääsääntöisesti korvaavalla
ilmoituksella, on kuitenkin tunnistettu tilanteita, joissa ei voida käyttää korvaavaa
menettelyä, vaan sen sijaan aiemmin annettu ilmoitus on mitätöitävä (toimenpiteen tyypiksi
valitaan "ilmoituksen mitätöinti") ja sen jälkeen annettava uusi ilmoitus oikeilla tiedoilla
Alla on lueteltu tilanteet, joissa tiedot on korjattava mitätöimällä aiempi ilmoitus ja
antamalla sen jälkeen uusi ilmoitus:
– Maksupäivän korjaus
– Palkanmaksukauden korjaus
– Suorituksen maksajan ja tulonsaajan asiakastunnisteiden korjaus
– Tulonsaajan syntymäajan korjaus
– Eläkejärjestelynumeron korjaus
– Työtapaturmavakuutusyhtiön yhtiötunnuksen tai vakuutusnumeron korjaus
– Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi-tietojen korjaukset:
• Ei vakuuttamisvelvollisuutta – tietojen muutokset taannehtivasti ja
• Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin – tietojen muutokset taannehtivasti
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Esimerkki
Vakuuttamisen poikkeustilannetiedon korjaaminen
Esimerkki 11: Ulkomainen työntekijä työskentelee Suomessa vuoden ajan
(15.4.20n1-14.4.20n2) suomalaisen työnantajan palveluksessa. Hänen palkkansa on
4 600 euroa kuukaudessa.
Työntekijälle ehditään maksaa palkka ensimmäiseltä palkkakaudelta ennen kuin hän
saa lähetetyn työntekijän todistuksen omasta kotivaltiostaan taannehtivasti.
Koska todistusta ei vielä saatu ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä, suorituksen
maksajan on maksettava sosiaalivakuutusmaksut työntekijän palkasta ja annettava
työntekijästä käyttäjien tarvitsemat muut tiedot.
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Esimerkki jatkuu
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx05170720
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 05.05.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.05.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.05.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunnisteen tyyppi: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen
valtion maakoodi)
Ammattiluokitus: Tilastokeskuksen ammattiluokitus TK10
Ammattiluokan tunniste: NNNNN
Tieto työeläkevakuutuksesta: Työntekijän työeläkevakuutus
Työeläkelaitoksen yhtiötunnus: NN
Työeläkelaitoksen eläkejärjestelynumero: NNNNZZZZ
TULO- JA ERITTELYLAJIEN TIEDOT
euro
Aikapalkka

3500.00

Ennakonpidätys

1100.00

Työntekijän työeläkevakuutusmaksu
Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

215.25
56.00
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Tulorekisteri palauttaa ilmoitusviitteen:
a5d1dec9b7b94ca7ab118d644328fdd3



Annetun ilmoituksen perusteella tiedot on
luovutettu sosiaalivakuuttajille (mm.
eläkelaitokselle, Työttömyysvakuutusrahastolle
ja työtapaturmavakuutusyhtiölle).

Esimerkki jatkuu
•

Kun lähetetyn työntekijän todistus saadaan, tiedot on korjattava edellä kuvatulla tavalla
mitätöimällä aiempi ilmoitus ja antamalla tämän jälkeen uusi ilmoitus. Jos tiedot ilmoitetaan
teknisen rajapinnan tai latauspalvelun kautta, suorituksen maksaja antaa seuraavan mitätöintiilmoituksen.
PALKKATIETOILMOITUKSEN MITÄTÖINTI
Palkkatietoilmoituksen mitätöinti: Koodiarvo 105
Aineiston omistaja: 1234567-8
Maksajan ilmoitusviite: 20xx05170720
Tulorekisterin ilmoitusviite: a5d1dec9b7b94ca7ab118d644328fdd3
Versionumero: 1 (täydentävä tieto)

•

Jos poistaminen tehdään sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella, ilmoituksen poistaminen
voidaan tehdä ottamalla aiemmin annettu ilmoitus esille ja valitsemalla toimenpiteen tyypiksi
”Poistoilmoitus”. Vastaavasti paperilomakkeella valitaan toimenpiteen tyypiksi ”Poistoilmoitus”.
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Esimerkki jatkuu
•

Tämän jälkeen annetaan uusi ilmoitus oikeilla tiedoilla:
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx06041115
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 15.05.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.05.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.05.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunnisteen tyyppi: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen
valtion maakoodi)
Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen
sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyyssekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomeen A1-todistus tai sopimus
(täydentävä lisätieto)
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TULO- JA ERITTELYLAJIEN TIEDOT
Aikapalkka

euro
3500.00

Ennakonpidätys

1100.00

Erillisilmoituksen tietojen
korjaaminen

Työnantajan erillisilmoituksen tietojen
korjaaminen
•

Työnantajan erillisilmoituksen korjaaminen tehdään samalla menettelyllä
kuin palkkatietoilmoituksen tietojen korjaaminen
– Virheellinen ilmoitus korjataan oikeaksi korvaavalla menettelyllä

•

Jos palkkatietoilmoituksen tulotiedot muuttuvat siten, että maksettavan
työnantajan sairausvakuutusmaksun määrä samalla muuttuu,
suorituksen maksajan on korjattava myös antamaansa työnantajan
erillisilmoitusta sairausvakuutusmaksun yhteismäärän osalta
– Tällainen on tilanne esimerkiksi silloin, kun maksettu palkka muuttuu
perusteettomaksi eduksi. Suoritus ei tällöin ole enää sairausvakuutusmaksun
alainen. Tällöin kaikki ilmoituksen tiedot on annettava uudelleen, myös oikein olleet
tiedot
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Esimerkki
Esimerkki 12: Tulonsaajalle on maksettu 5 000 euroa. Suorituksen maksaja on
ilmoittanut tulon palkkatietoilmoituksella ja antanut myös työnantajan erillisilmoituksella
tiedot sairausvakuutusmaksun määrästä vastaavasti.

ENSIMMÄINEN ILMOITUS ENNEN VIRHEEN HUOMAAMISTA
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx05101200
Ilmoituspäivä: 05.10.20nn
SUORITUKSEN MAKSAJAN (=VARSINAISEN TYÖNANTAJAN) TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Y-tunnus
Tunniste: 8765432-1 (Varsinaisen työnantajan asiakastunniste)
ILMOITUKSEN TIEDOT
Maksukuukausi: 09
Maksuvuosi: 20nn
Koodi

Tulolajin tiedot

euro

102

Työnantajan sairausvakuutusmaksu (yhteismäärä)

54.00
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Esimerkki jatkuu
•

•

Työnantaja maksoi kuitenkin vahingossa 2 000 euron liikasuorituksen normaalin
palkan 3000 euron lisäksi. Työnantaja korjaa antamaansa palkkatietoilmoitusta ja
merkitsee liikasuorituksen perusteettomaksi eduksi.
Vastaavasti annettua työnantajan erillisilmoitusta on korjattava:
KORVAAVA ILMOITUS, KUN VIRHE HUOMATAAN
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx05101200
Ilmoituspäivä: 05.10.20nn
SUORITUKSEN MAKSAJAN (=VARSINAISEN TYÖNANTAJAN) TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Y-tunnus
Tunniste: 8765432-1 (Varsinaisen työnantajan asiakastunniste)
ILMOITUKSEN TIEDOT
Maksukuukausi: 09
Maksuvuosi: 20nn
Koodi

Tulolajin tiedot

euro

102

Työnantajan sairausvakuutusmaksu (yhteismäärä)

32.40
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Yhteenveto

Korjaamismenettely pähkinänkuoressa
•
•

•
•
•
•

Kun virhe huomataan, virheellinen ilmoitus on korjattava ilman aiheetonta
viivytystä
Korvaavalla ilmoituksella annetaan kaikki tiedot uudelleen eli uusien ja
muuttuneiden tietojen lisäksi myös alkuperäisessä ilmoituksessa oikein olleet
tiedot
Korvaava ilmoitus tehdään samalle maksupäivälle kuin alkuperäinen ilmoitus
Korjaus kohdistetaan oikeaan ilmoitukseen ilmoitusviitteellä
Maksettua liikasuoritusta ei voi korjata tulorekisteriin negatiiviseksi summaksi
Perusteetta maksettu liikasuoritus ilmoitetaan tulorekisteriin perusteettomana
etuna, ellei sitä käsitellä ennakkoon maksettuna suorituksena
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Lisätietoa:
tulorekisteri.fi

