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Tilastotietoa
•

Noin 52 miljoonaa palkkatietoilmoitusta tehty.
– Tietoja on ilmoitettu noin 3,5 miljoonasta henkilöstä.
– Ilmoituksia on antanut yli 270 000 työnantajaa.

•

Noin 265 miljoonaa palkkatietoilmoitusta jaettu.
– Tiedon käyttäjinä ovat vuonna 2019 Kela, työeläkelaitokset ja ETK, Työllisyysrahasto sekä
Verohallinto.

•

Yli 80 % ilmoittajista käyttää rahapalkkojen ilmoittamisessa 200-sarjan täydentäviä
tulolajeja.

•

Tiedoista noin 86 % toimitetaan tulorekisteriin teknisen rajapinnan kautta.
– Latauspalvelussa noin 10 %
– Verkkolomakkeella noin 4 %
– Paperilla 0,01%
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Ilmoittamismenettelyn
keventäminen
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Tulorekisterin ilmoittamismenettelyn
keventäminen
•

Tulorekisterissä on ilmennyt joitakin ongelmia olennaisesti suuremmassa
mittakaavassa kuin mitä laajan etukäteisvalmistelun perusteella oli odotettavissa.

•

Osa hankaluuksista aiheutuu lainsäädännöstä ja tarpeettoman tiukoiksi koetuista
ilmoittamisen määräajoista sekä tietyistä ilmoittamisrajoista.

•

Hankaluuksia pyritään helpottamaan saadun palautteen, julkisuudessa käydyn
keskustelun sekä hallitusohjelman kirjausten pohjalta:
”Selvitetään tulorekisterin käyttöönotossa ilmenneet ongelmat ja korjataan niitä, jotta helpotetaan pienyrittäjien ja
kansalaisjärjestöjen toimintaa.”
”Selvitetään ja poistetaan pikaisesti muun muassa tulorekisterin aiheuttama tarpeeton kansalaistoimintaa
häiritsevä hallinnollinen taakka pienille yhdistyksille.”

18.12.2019
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Säädöspohja muutoksille
•

HE 62/2019 vp
–
–

•

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden tulotietojärjestelmää koskevien lakien
voimaantulosäännösten muuttamisesta: VM129:00/2019
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja oma-aloitteisten
verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta: VM130:00/2019

HE 78/2019 vp
–

–
–

18.12.2019

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain 9 ja 12 §:n,
verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n ja tuloverolain 64 §:n muuttamisesta:
VM131:00/2019
Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on ehdottanut muutoksia hallituksen esitykseen 78/2019.
Loppuvuoden aikana kannattaa seurata tulorekisteri.fi-sivustolta ohjausta ensi vuoden
muutoksista.
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Tietosisällön laajentaminen siirtyy
Etuudet ja eläkkeet (HE 62/2019)
•

Eläkkeet ja etuudet tulevat tulorekisteriin vasta vuonna 2021.
– Vaiheistuksella varmistetaan eläke- ja etuustulojen ilmoittamismenettelyn
toimivuus.
– Lisäksi kehitetään tulorekisterin käytettävyyttä ja varmistetaan ilmoittamisen
sujuminen.

•

Vuonna 2020: Tulotietojen käyttäjien joukko laajenee niin, että mukaan tulevat muun
muassa työttömyyskassat, Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonala,
vakuutusyhtiöt, kunnat ja Tilastokeskus.
– Vuonna 2019 käyttäjät: Verohallinto, Työllisyysrahasto, työeläkelaitokset, ETK ja
Kela

18.12.2019
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Palkkaennakot (HE 78/2019)
Muutokset vuoden 2020 alusta

1) Palkkaennakoiden ilmoittamisaikaa pidennetään.
– Palkkaennakoiden ilmoittaminen erillään kyseisen palkanmaksukauden
”varsinaisen” palkanmaksun tiedoista on osoittautunut käytännössä työlääksi ja
tarpeetonta hallinnollista taakkaa aiheuttavaksi.
– Palkkaennakkoa koskevat tiedot voidaan ilmoittaa saman palkanmaksukauden
myöhemmin maksettavaa palkkaa koskevien tietojen antamiselle säädetyssä
määräajassa.
– Edellytyksenä on, että palkat on maksettu saman kalenterikuukauden aikana. Jos
palkanmaksukaudesta ei ole sovittu, palkanmaksukautena pidetään
kalenterikuukautta.
•
•
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Esimerkki 1: Työntekijälle maksetaan palkkaennakkoa 15.1. ja varsinainen palkka 31.1.
Palkkaennakko ja palkka on ilmoitettava tulorekisteriin viimeistään 5.2. Halutessaan maksaja
voi ilmoittaa palkkaennakon erillään rahapalkasta viimeistään 20.1.
Esimerkki 2: Yrityksen palkanmaksupäivä on kuukauden 25. päivä. Työntekijälle maksetaan
kuukauden 10. päivä 500 euroa palkkaennakkoa. Tieto palkasta ja palkkaennakosta on
ilmoitettava viimeistään 30. päivänä tulorekisteriin. Vaihtoehtoisesti maksaja voi ilmoittaa
palkkaennakon erillään rahapalkasta viimeistään 15. päivä.
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Palkkaennakot (HE 78/2019)
Muutokset vuoden 2020 alusta

•

Huomaa, ettei muutos poista ongelmia tilanteessa, jossa palkanmaksukauden
”varsinainen” palkka maksetaan vasta seuraavan kuukauden aikana.
–

Esimerkki 3: Työntekijälle maksetaan marraskuun palkka 1.11. Palkka ilmoitetaan
tulorekisteriin 6.11. Työntekijälle maksetaan palkkaennakkoa 20.11. Koska saman
kalenterikuukauden aikana ei enää makseta palkkaa, on ennakkopalkka ilmoitettava
tulorekisteriin marraskuun tulona viimeistään 5.12.

–

Esimerkki 4: Henkilölle maksetaan palkka kahden viikon välein 15.8. ja 1.9. Tämän lisäksi
henkilölle maksetaan palkkaennakkoa 22.8. Tieto palkkaennakosta on ilmoitettava
tulorekisteriin viimeistään 5.9., koska saman kalenterikuukauden aikana ei enää makseta
palkkaa.

18.12.2019
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Palkkaennakot (HE 78/2019)
Muutokset vuoden 2020 alusta

•

Säännös koskee myös palkkoja, jotka maksetaan saman kalenterikuukauden aikana
– osakeyhtiön osakkaalle
– kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön yhtiömiehelle
– johtavassa asemassa olevalle henkilölle, jonka ei katsota asemansa perusteella
olevan työsuhteessa maksajaan, kuten osakeyhtiön tai osuuskunnan
toimitusjohtajalle.

•

Ehdotus ei vaikuta palkanmaksajan velvollisuuteen toimittaa palkkaennakosta
ennakonpidätys.
– Myös palkkaennakosta täytyy tehdä ennakonpidätys.

18.12.2019
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Rekisteröidyn yhdistyksen maksama
kertasuoritus (HE 78/2019)
Muutokset vuoden 2020 alusta

2) Kansalaistoiminnassa maksettujen vähäisten kertasuoritusten ilmoittamisaikaa
pidennetään.
– Yhdistykset maksavat suorituksia usein ilman palkanlaskentajärjestelmiä ja se
hoidetaan yleensä vapaaehtoistyönä, jolloin viiden päivän ilmoittamisaika on koettu
kohtuuttoman lyhyeksi.
– Ehdotetaan, että rekisteröity yhdistys voi ilmoittaa enintään 200 euron
kertasuoritukset tulorekisteriin kuukausittain viimeistään seuraavan
kalenterikuukauden viidentenä päivänä
• Kertasuorituksella tarkoitetaan tulonsaajalle maksettavaa yksittäistä tuloerää, joka
maksuhetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella maksetaan vain kerran. Jos suoritus
maksetaan säännöllisin välein, se ei ole kertasuoritus, vaikka maksuja olisi harvoin.
• Tulo voi olla kertasuoritusta, vaikka sitä maksettaisiinkin myöhemmin uudelleen, jos
suorituksen maksuhetkellä ei ole tietoa uudesta maksusta sopimuksen, sitoumuksen tai
päätöksen perusteella.
18.12.2019

11

Rekisteröidyn yhdistyksen maksama
kertasuoritus (HE 78/2019)
Muutokset vuoden 2020 alusta

•

Kertasuoritus voi sisältää esimerkiksi palkkana, työkorvauksena tai
kustannusten korvauksina maksettuja suorituksia
–

Kertasuorituksen määrään lasketaan mukaan kaikki tulonsaajalle samalla maksukerralla
maksettavat erilaiset erät, kuten esimerkiksi palkkiot ja kustannusten korvaukset.
•

•
•
•
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Esimerkki 1: Urheiluseura (ry) maksaa 3.2. juniorijääkiekon erotuomarille 200 euron suorituksen,
joka sisältää palkkion (työkorvausta) ja kilometrikorvausta eikä mahdollisesta seuraavasta ottelusta
ole sovittu maksuhetkellä. Työkorvaus ja kustannusten korvaukset on ilmoitettava tulorekisteriin
viimeistään 5.3.
Esimerkki 2: Urheiluseura (ry) maksaa 3.2. juniorijääkiekon erotuomarille 180 euron palkkion
(työkorvausta) kolmena päivänä tehdystä peliohjaamisesta. Palkkio on ilmoitettava viimeistään 5.3.
tulorekisteriin.
Esimerkki 3: Yhdistys maksaa vapaaehtoistoimijalle 220 euron kertasuorituksen 20.11. Koska
suoritus on yli laissa säädetyn kertakorvauksen enimmäismäärän, tiedot on ilmoitettava viimeistään
viidentenä kalenteripäivänä tulorekisteriin, eli viimeistään 25.11.
Esimerkki 4: Yhdistyksen toiminnanjohtajalle maksetaan kuukausittain 100 euron kokouspalkkio.
Tiedot on ilmoitettava 5. kalenteripäivän kuluessa, koska kyse ei ole kertasuorituksesta.
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Rekisteröidyn yhdistyksen maksama
kertasuoritus (HE 78/2019)
Muutokset vuoden 2020 alusta

•

Vaikka ilmoittamisen määräaikaa on pidennetty, kertasuoritusta koskevat
tiedot on ilmoitettava tulorekisteriin erikseen jokaiselta maksupäivältä.
– Jos esimerkiksi kuukauden aikana on maksettu kaksi suoritusta eri päivinä,
kummastakin maksusta on annettava oma ilmoitus tulorekisteriin.
•

18.12.2019

Esimerkki 5: Yhdistys maksaa vapaaehtoiselle 100 euron palkkion 10.11. Seuraavaa
mahdollista maksua ei ole tiedossa. Kuun lopussa 29.11. henkilölle maksetaan vielä 150 euron
suoritus. Tiedot on ilmoitettava viimeistään 5.12. kahdella eri ilmoituksella.
– Maksupäivälle 10.11. ilmoitetaan 100 euroa ja maksupäivälle 29.11. ilmoitetaan150 euroa.
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Verovapaat kustannusten korvaukset
(HE 78/2019)
Muutokset vuoden 2020 alusta

3) Verovapaiden matkakustannusten korvausten ilmoittamisaikaa pidennetään.
– Nykyinen ilmoittamisaika (viisi päivää maksamisesta) on koettu tarpeettoman
lyhyeksi ottaen huomioon, että tietoja käytetään lähinnä vain verovalvonnan
tarpeisiin.
– Tiedot verovapaista kustannusten korvauksista on annettava viimeistään
maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä.
• Esimerkki 1: Palkansaajalle on maksettu verovapaita päivärahoja 5.2. Päivärahat on
ilmoitettava tulorekisteriin viimeistään 5.3.
• Esimerkki 2: Henkilölle maksetaan palkka 15.8. Hänelle maksetaan samassa yhteydessä
myös kilometrikorvauksia 150 euroa ja päivärahaa 84 euroa. Tiedot rahapalkasta on
ilmoitettava viimeistään 20.8. tulorekisteriin. Tiedot verovapaista kustannusten korvauksista
voidaan ilmoittaa samassa yhteydessä rahapalkan kanssa, mutta halutessaan maksaja voi
ilmoittaa ne rahapalkasta erillään viimeistään 5.9.
18.12.2019
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Luontoisedut (HE 78/2019)
Muutokset vuoden 2020 alusta

4) Luontoisetujen ilmoittamisaikaa pidennetään.
– Luontoisetujen ilmoittamisaika, pääsääntöisesti viisi päivää rahapalkan
maksamisesta, on koettu kohtuuttoman lyhyeksi, minkä seurauksena
luontoisetuja koskevissa tiedoissa on runsaasti virheitä. Virheiden korjaaminen
jälkikäteen on työlästä ja saattaa myös jäädä tekemättä kokonaan.
• Tällä hetkellä ilmoittaminen on sallittua viimeistään seuraavan kuukauden 5. päivänä
vain tapauksissa, jossa rahapalkkaa ei makseta lainkaan saman kalenterikuukauden
aikana.

– Muutoksen jälkeen tietyltä kuukaudelta annetun luontoisedun voisi aina ilmoittaa
viimeistään seuraavan kuukauden 5. päivänä riippumatta siitä, missä vaiheessa
kuukautta rahapalkka on maksettu.
• Esimerkki 1: Marraskuulta kertynyt palkka maksetaan 15.11. Maksaja voi ilmoittaa
marraskuun luontoisedun yhdessä rahapalkan kanssa viimeistään 20.11. tai erikseen
viimeistään 5.12.

18.12.2019

15

Luontoisedut (HE 78/2019)
Muutokset vuoden 2020 alusta

•

Lisäksi ehdotetaan, että luontoisedun voisi ilmoittaa sen kertymiskuukautta
seuraavan kuukauden (ja vuodenvaihteen tilanteessa myös seuraavan
verovuoden) tuloksi, jos kertymiskuukaudelta maksetaan rahapalkkaa seuraavan
kuukauden aikana. Ilmoitus olisi tällöin annettava viimeistään viimeksi mainittua
kuukautta seuraavan kuukauden 5. päivänä. Kertymiskuukaudella tarkoitetaan sitä
kalenterikuukautta, jolta etu on kertynyt.
• Jos joulukuulta kertynyttä rahapalkkaa maksetaan osaksi tai kokonaan
tammikuun aikana, voidaan joulukuun luontoisetu ilmoittaa tammikuun tuloksi.
Tällöin määräaika luontoisedun ilmoittamiselle on helmikuun 5. päivä. -> Tässä
tapauksessa myös tulon verovuosi muuttuu.
• Luontoisetua koskevaa tuloverolain muutosta sovellettaisiin ensimmäisen
kerran vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa. Ennen lain voimaantuloa
annettuun luontoisetuun sovellettaisiin kuitenkin ennen lain voimaantuloa
voimassa olleita säännöksiä. Joulukuulta 2019 annettu luontoisetu luettaisiin
siten verovuoden 2019 tuloksi.

18.12.2019
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Luontoisedut (HE 78/2019)
Muutokset vuoden 2020 alusta
Esimerkkejä luontoisedun ilmoittamisesta
– Esimerkki 2: Palkkakausi on ½ kuukauden pituinen. Joulukuun palkkaa maksetaan 20.12.
ja 5.1. seuraavana vuonna. Maksaja voi ilmoittaa luontoisedun joko joulukuun tuloksi
yhdessä rahapalkan kanssa viimeistään 27.12. (25.12. ja 26.12. ovat pyhäpäiviä) tai
erikseen viimeistään 5.1. seuraavana vuonna. Vaihtoehtoisesti maksaja voisi ilmoittaa
luontoisedun tammikuun tuloksi yhdessä rahapalkan kanssa viimeistään 10.1. tai erikseen
viimeistään 5.2.
–

Esimerkki 3: Joulukuulta kertynyt palkka maksetaan kokonaan 10.1. seuraavana vuonna.
Maksaja voi ilmoittaa luontoisedun joulukuun tuloksi erillään joulukuun palkasta viimeistään
5.1. Vaihtoehtoisesti maksaja voi ilmoittaa luontoisedun tammikuun tuloksi yhdessä
rahapalkan kanssa viimeistään 15.1. tai erikseen viimeistään 5.2.

–

Esimerkki 4: Palkkakausi on 15.12.−15.1. Palkka maksetaan 20.1. Maksaja voi ilmoittaa
joulukuun luontoisedun joulukuun tuloksi erillään joulukuun palkasta viimeistään 5.1.
Vaihtoehtoisesti maksaja voi ilmoittaa luontoisedun tammikuun tuloksi yhdessä rahapalkan
kanssa viimeistään 25.1. tai erikseen viimeistään 5.2.

18.12.2019
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Kilpailupalkinnot (HE 78/2019)
Muutokset vuoden 2020 alusta
5) Pienet kilpailupalkinnot rajataan ilmoittamisvelvollisuuden ulkopuolelle.
– Enintään 100 euron arvoista kilpailupalkintoa ei tarvitse laisinkaan ilmoittaa
tulorekisteriin, jos sen saaja ei ole palvelussuhteessa palkinnon antajaan.
– Raja koskee sekä raha- että tavarapalkintoja.
•
•

Esimerkki 1: Harrastajagolffari voittaa 90 euron lahjakortin golf-kisassa. Kilpailun järjestäjän ei
tarvitse ilmoittaa palkintoa tulorekisteriin.
Esimerkki 2: Koiraharrastaja koirineen voittaa 75 euron arvoisen ruokasäkin agilitykilpailusta.
Kilpailun järjestäjän ei tarvitse ilmoittaa palkintoa tulorekisteriin.

– Jos sama henkilö saa samassa kilpailussa useita palkintoja, ilmoittamisvelvollisuus
määräytyy palkintojen yhteismäärän perusteella.
•

Esimerkki 3: Sama kilpailija voittaa samassa kisatapahtumassa pituushyppy- sekä
kolmiloikkakilpailun ja saa niistä molemmista palkinnoksi 60 euron lahjakortit. Palkintoja ei
ilmoiteta tulorekisteriin, koska kyse ei ole samasta kilpailusta.

– Kun palkinnon saaja on joukkue, ilmoittamisvelvollisuus määräytyy palkinnon pelaajatai jäsenkohtaisen arvon perusteella.
•

18.12.2019

Esimerkki 4: 10 hengen soutujoukkue voittaa soutukilpailussa yhteisesti 300 euroa rahaa.
Palkintoja ei ilmoiteta tulorekisteriin, koska palkinnon saajakohtainen arvo on 30 euroa (300/10).

18

Kilpailupalkinnot (HE 78/2019)
Muutokset vuoden 2020 alusta
– Uusi TVL 84a § (VaVM 16/2019 vp): Arvoltaan vähäisten kilpailupalkintojen verovapaus
• Kilpailusta saatu enintään 100 euron arvoinen raha- ja tavarapalkinto on saajalleen
verovapaata tuloa, kun palkinto ei ole ennakkoperintälaissa tarkoitettua palkkaa, työ- tai
käyttökorvausta.
• Tuloa voidaan pitää verovapaana, jos verovuonna saatujen kilpailupalkintojen arvo on
yhteensä enintään 100 euroa.
– Jos kilpailupalkintojen arvo ylittää verovuonna 100 euroa, palkinnot ovat
kokonaisuudessaan veronalaista tuloa saajalleen. Tällöin tulonsaajan on itse ilmoitettava
tulo verotukseensa ja muille tietoa tarvitseville tiedon käyttäjille.
– Esimerkki 5: Henkilö saa 300 euron palkinnon. Palkinto on saajalleen verotettavaa tuloa
koko määrästä eikä vain 100 euron ylittävältä osalta.

– Huom! Verohallinnon ohjeessa on edelleen kuvattu ne palkinnot, joita ei pidetä veronalaisina
(lippikset, kahvipaketit, vinkulelut jne.), joten näitä henkilön ei tarvitse edelleenkään ilmoittaa
verotukseensa tai muille tiedon käyttäjille.
18.12.2019
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Myöhästymismaksu (HE 78/2019)
Muutokset vuoden 2020 alusta

6) Myöhästymismaksua koskevaa siirtymäaikaa jatketaan.
– Tulorekisterin käyttöönotto on osoittautunut odotettua suuremmaksi
muutokseksi yritysten palkkahallinnolle ja tilitoimistoille.
– Ilmoittajien toimintaprosesseja ja menettelyjä ei ole edelleenkään ehditty tai
kyetty muuttamaan täysin yhteensopiviksi tulorekisterin kanssa.
– Vaikka ilmoittamiseen liittyvät ongelmat ovatkin vähentyneet alkuvuoteen
2019 verrattuna, niitä voidaan olettaa esiintyvän vielä vuoden 2020
puolellakin.
– Ilmoitusten myöhästymismaksun käyttöönottoa on perusteltua siirtää, jotta
tulorekisterimuutokset ehditään toteuttaa yritysten palkkahallinnossa ja
tilitoimistoissa viimeistään vuoden 2020 aikana.
– Ehdotetaan, että myöhästymismaksu otetaan käyttöön vasta 1.1.2021.

18.12.2019
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Takaisinperintä (HE 62/2019)
Muutokset vuoden 2020 alusta

7) Nettoperintä huomioidaan vain ennen verotuksen päättymistä
– Suorituksen maksajan verokauden veroa ei oikaista, jos tulonsaaja maksaa
takaisin edellisenä vuonna saamaansa tuloa suorituksen maksajalle niin
myöhään, että tulosta toimitettu ennakonpidätys tai peritty lähdevero on
otettu huomioon tulonsaajan verotuksessa.
– Maksajan on verotuksen päättymisen jälkeen tehtävä takaisinperinnät
bruttona: tällöin maksaja perii takaisin sekä liikaa maksetun suorituksen että
siitä toimitettua ennakonpidätystä vastaavan määrän.
– Verotuksen päättymisen jälkeisenä aikana bruttoperinnän käyttäminen
turvaa sekä maksajan aseman että verojen kertymisen oikein. Verohallinto
antaa päätöksellä päivän, jonka jälkeen maksajan verokauden veroa ei
enää oikaista.

18.12.2019
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Tulorekisterin vuosimuutokset

18.12.2019
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Vuonna 2020 voimaan tulevat vuosimuutokset
Palkkatietoilmoituksen tietosisältömuutokset
•

Takaisinperinnän lisätietoihin uusi tieto: Takaisinperittyyn määrään kohdistuva
lähdevero
– Käytetään, kun rajoitetusti verovelvolliselta peritään liikaa maksettu suoritus
takaisin nettona.
– Uusi tieto tarvitaan, jotta lähdeveron takaisinperintätilanteet pystytään
tunnistamaan ja kohdistamaan oikein.

•

Tulonsaajan lisätiedot -tietoryhmään kaksi uutta tietoa:
– Ahvenanmaan maantielautalla työskentelevä henkilö
• Tietoa käytetään vain siihen osaan palkkaa, joka on tienattu
Ahvenanmaan maakuntahallituksen alaisella maantielautalla. Muusta
henkilölle maksetusta tulosta on annettava erillinen palkkatietoilmoitus.
– Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta

18.12.2019
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Uuden tulonsaajan lisätiedon käyttö
Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta
•

Tieto annetaan tulonsaajasta, joka täyttää yrittäjän eläkelaissa säädetyt edellytykset, mutta
jolla ei ole vakuuttamisvelvollisuutta (yrittäjän eläkelain 4 §). Vastaavasti tieto annetaan
tulonsaajasta, joka täyttää maatalousyrittäjän eläkelaissa säädetyt edellytykset, mutta jolla
ei ole vakuuttamisvelvollisuutta.
–

–
–

–

18.12.2019

Tällainen tilanne voi olla kyseessä esimerkiksi silloin, kun yritystoiminta on niin pienimuotoista,
ettei yrittäjä ole velvollinen ottamaan YEL- tai MYEL-vakuutusta tai yrittäjä on iältään alle tai yli
laissa säädettyjen ikärajojen.
Tietoa käytetään, kun maksetaan palkkaa henkilölle.
Näissä tilanteissa maksaja ei ole velvollinen maksamaan tulonsaajan palkasta työnantajan
sairausvakuutusmaksua, mutta Verohallinto määrää henkilön tulon perusteella
sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun.
Maksaja ilmoittaa tulonsaajan lisätiedon tyyppinä Yrittäjä, ei YEL- tai MYELvakuuttamisvelvollisuutta ja lisäksi ilmoittaa, ettei tulonsaajan tulosta ole
vakuuttamisvelvollisuutta myöskään sairausvakuuttamisen osalta. Tietoa työeläkevakuutuksesta
ei anneta.
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Vuonna 2020 voimaan tulevat vuosimuutokset
Palkkatietoilmoituksen tietosisältömuutokset

•

Vakuuttamistiedon lisäys:
– Tulolajiin 209 Kilometrikorvaus (veronalainen) lisätään mahdollisuus ilmoittaa
vakuuttamistieto
•
•

Tulolajin oletuksena on, että se on kaikkien sosiaalivakuutusmaksujen alainen.
Jos lievemmin perustein maksettu veronalainen kilometrikorvaus perustuu työehtosopimukseen, tulo ei
ole työeläke-, työttömyys- eikä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen → Maksajan on
voitava muuttaa tulolajin vakuuttamisen oletuksia.

– Tulolajiin 419 Vähennys ennen ennakonpidätystä lisätään mahdollisuus ilmoittaa
vakuuttamistieto
•
•

•

18.12.2019

Vakuuttamistieto on vahvistettava silloin, kun tulo, josta vähennys tehdään, ei ole
sosiaalivakuutusmaksujen alainen.
Nykyisin maksajan on tehtävä aina kaksi eri ilmoitusta, jos samalla maksukerralla maksetaan
sosiaalivakuutusmaksun alaista palkkaa ja sellaista EPL 13 §:n mukaista palkkaa, joka ei ole
sosiaalivakuutusmaksujen perusteena ja jompaankumpaan tuloon kohdistuu kuluja, jotka vähennetään
ennen ennakonpidätyksen toimittamista.
Vuosimuutoksen jälkeen tulolajin 419 vakuuttamistiedon oletuksen voi tarvittaessa vahvistaa ja
ilmoittamiseen riittää yksi ilmoitus.
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Vuonna 2020 voimaan tulevat vuosimuutokset
Palkkatietoilmoituksen käsittelysääntömuutokset
•

Palkkatietoilmoituksen käsittelysääntömuutokset parantavat tiedon laatua ja ilmoittamisen
loogisuutta. Käsittelysääntömuutoksilla pyritään varmistamaan jaettavien tietojen
oikeellisuus.

•

A1-todistuksen tarkistussäännön purkaminen:
–

–

•

A1-todistusta ja vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppejä koskeva tarkistussääntö poistetaan. Jatkossa
"Sosiaaliturvaa koskeva todistus" -tietona voidaan antaa "Suomesta A1-todistus tai sopimus" -tieto ja samalla
voidaan ilmoittaa vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppejä.
Nykyinen tarkistussääntö estää ilmoittamisen tilanteissa, joissa henkilöllä on A1-todistus ja suoritus poikkeaa
vakuuttamisoletuksista. Tarkistussääntö poistetaan, että ilmoittaminen on mahdollista.

Tilapäisen työnantajan tarkistus:
–

18.12.2019

Lisätään tarkistussääntö, jossa maksajan tyyppinä annettu "Tilapäinen työnantaja" -tieto on pakollinen, kun
ilmoituksella on annettu tilapäisen työnantajan eläkejärjestelynumero (ns. tekninen vakuutusnumero).
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Vuonna 2020 voimaan tulevat vuosimuutokset
Palkkatietoilmoituksen käsittelysääntömuutokset
•

Muu luontoisetu -tietoryhmä voidaan antaa vain tulolajille 317 Muu luontoisetu:
–

–

•

Lisätään tarkistussääntö tietojen toimittamiseen teknisen rajapinnan kautta. Kyseinen
tarkistussääntö on jo käytössä sähköisessä asiointipalvelussa. Teknisessä rajapinnassa on
mahdollista antaa OtherBenefits-tieto muillekin tulolajeille kuin 317 Muu luontoisetu. Kyseisen
tiedon arvoja ovat Asuntoetu, Puhelinetu, Ravintoetu ja Muut edut, joita ei jatkossa voi antaa
muulle tulolajille kuin 317 Muu luontoisetu.
Kyseiset luontoisedun arvot eivät voi olla osa mitään muuta tulolajia kuin 317 Muu
luontoisetu. Kyseinen koodisto on tarkoitettu ainoastaan Muu luontoisetu -tulolajin käyttöön.

Sijaismaksajan ja varsinaisen maksajan tunniste:
–

–

18.12.2019

Lisätään tarkistussääntö, jossa sijaismaksajalle ilmoitettu henkilötunnus tai Y-tunnus ei voi
olla sama kuin varsinaiselle työnantajalle ilmoitettu henkilötunnus tai Y-tunnus.
Sijaismaksajana toimiva maksaja voi antaa varsinaisen työnantajan asiakastunnisteeksi
saman tunnuksen, joka on maksajalla. Sijaismaksajaa koskevissa tilanteissa sijaismaksajan
ja varsinaisen työnantajan tunnukset eivät voi olla samoja.
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Vuonna 2020 voimaan tulevat vuosimuutokset
Palkkatietoilmoituksen käsittelysääntömuutokset

Korvaavan ilmoituksen tarkistaminen tiettyjen tietojen osalta:
• Näiden tietojen korjaaminen korvaavalla ilmoituksella estetään:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Maksupäivän korjaus
Palkanmaksukauden korjaus
Suorituksen maksajan ja tulonsaajan asiakastunnisteiden korjaus
Tulonsaajan lisätiedon tyypin korjaus, kun muutetaan lisätietoa Urheilija tai Yhteisö
Sijaismaksaja-tietoryhmän varsinaisen työnantajan asiakastunnisteiden korjaus
Tulonsaajan syntymäajan korjaus
Eläkejärjestelynumeron korjaus
Työtapaturmavakuutusyhtiön tunnisteen tai vakuutusnumeron korjaus
Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tietojen korjaukset:
•
•
•

18.12.2019

Ei vakuuttamisvelvollisuutta
Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin
Vapaaehtoinen vakuuttaminen Suomessa

Jos näissä tiedoissa on
korjattavaa, aiempi ilmoitus on
poistettava ja annettava sen
jälkeen uusi ilmoitus.
Huom! Tietojen mitätöinti
kannattaa tehdä vasta, kun
uusi ilmoitus saadaan
annettua. Suosituksena on,
että aiemman ilmoituksen
mitätöiminen ja uuden
ilmoituksen antaminen
tehdään samana päivänä.

28

Vuonna 2020 voimaan tulevat vuosimuutokset
Palkkatietoilmoituksen käsittelysääntömuutokset

•

Osoitetietojen tarkistaminen:
–
–

•

Lisätään tarkistussääntö, jossa osoitetiedoissa ei jatkossa voi antaa molempia, sekä
katuosoitetta että postilokeroa.
Muutos koskee seuraavia osoitetietoja: maksajan, tulonsaajan, edustajan ja toimeksiantajan
osoite sekä osoite työskentelyvaltiossa.

Muu tunnus -tiedon tarkistaminen:
–
–
–

18.12.2019

Tunnisteen tyypillä "Muu tunnus" on annettu ohjeistuksen vastaisesti Y-tunnuksia ja
henkilötunnuksia, vaikka kyseiset tunnukset pitää ilmoittaa omalla tunnisteen tyypillään.
Lisätään tarkistus Tunnisteen tyyppi (IdType) koodiston arvoon 99 Muu tunnus. Tarkistetaan,
että kentässä ei ole annettu suomalaista henkilötunnusta tai Y-tunnusta.
Muutos koskee maksajan, sijaismaksajan, tulonsaajan, edustajan, suomalaisen
työnteettäjän ja toimeksiantajan tunnisteita.
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Vuonna 2020 voimaan tulevat vuosimuutokset
Palkkatietoilmoituksen käsittelysääntömuutokset
•

Päivämäärien muoto ja ensimmäinen hyväksytty päivämäärä:
– Tietojen toimittamisen palkkatietoilmoituksen skeema on hyväksynyt
kaikissa päivämääräkentissä vuosiluvun, joka ei ole realistinen.
Lisätään kaikkiin päivämääräkenttiin tarkistussääntö, jossa päivämäärä
ei saa olla aikaisempi kuin 1.1.1800.

18.12.2019
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Vuonna 2020 voimaan tulevat vuosimuutokset
Työnantajan erillisilmoituksen käsittelysääntömuutokset
•

Ei palkanmaksua -tiedon tarkistaminen
–

Tulorekisterin käsittelysääntöihin lisätään tarkistus, jonka mukaan työnantajan erillisilmoituksella
ei voi antaa muita tulolajeja silloin, kun Ei palkanmaksua -tulolaji on annettu.

•

Korvaavan ilmoituksen tarkistaminen tiettyjen tietojen osalta

•

Muu tunnus -tiedon tarkistaminen

•

Osoitetietojen tarkistaminen

•

Päivämäärien muoto
–
–

18.12.2019

Lisätään tarkistussäännöt, joilla ohjeistuksen vastainen ilmoittaminen tulorekisteriin estetään
Vastaavat kuin palkkatietoilmoituksella
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Uudet ja muuttuneet ohjeet
ilmoittamisessa

Tulorekisterin yksityiskohtaiset ohjeet
Palkkoja koskevat ohjeet
Lähes kaikkiin ohjeisiin on tulossa täsmennyksiä vuodenvaihteessa.
1. Rahapalkat ja palkasta vähennettävät erät
2. Palkkatietoilmoituksen pakolliset ja täydentävät tiedot
3. Työnantajan erillisilmoitus
4. Tietojen korjaaminen tulorekisterissä
5. Luontoisedut ja kustannusten korvaukset
6. Työntekijän palkitseminen, yrittäjälle maksettavat suoritukset ja muut erityistilanteet
7. Vakuuttamiseen liittyvät tiedot
8. Kansainväliset tilanteet
9. Palvelussuhteen tiedot
10. Poissaolotiedot
11. Sijaismaksajan maksamat suoritukset
12. Kotitalous työn teettäjänä
13. Seuraamusmaksut
14. Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet

18.12.2019
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Tärkeää erilaisten suoritusten ilmoittamisessa /
tulolajin valinnassa
•

Jokaisella tulorekisterissä käytössä olevalla tulolajilla on oletusarvot, mitä
sosiaalivakuutusmaksuja tulolajista maksetaan.

•

Maksajan on tiedettävä erilaisten suoritusten ja erilaisten palkkaerien käsittely
työtulona eri vakuutuksissa.

•

On tiedettävä tulolajin oletusarvot ja se, voiko niitä muuttaa.

•

Osa tulolajeista on sellaisia, että oletusarvoja ei voi muuttaa.

•

Jos oletusarvoja ei voi muuttaa ja vakuutusmaksut poikkeavat oletusarvoista, on
valittava muu sopiva tulolaji.

18.12.2019
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Vuosilomaa täydentäviltä lisävapaapäiviltä
maksettavan korvauksen ilmoittaminen
•

1.4.2019 voimaan tullut muutos (HE 219/2018):
–
–

•

Korvaus vuosilomaa täydentävistä lisävapaapäivistä ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla Muu
henkilöstölle suunnattu veronalainen etu (315).
–

•

Vuosilomaa täydentävät lisävapaapäivät eivät ole vuosilomalaissa tarkoitettua vuosilomaa eivätkä sen 7 §:n
mukaista työssäolon veroista aikaa. Niiden ajalta ei kerry uutta vuosilomaa.
Kysymys on työaikadirektiivin velvoitteiden täyttämiseksi säädettävistä lisävapaapäivistä, joiden ajalta työntekijällä
on oikeus tavanomaista, työssäolon ajalta maksettavaa säännönmukaista tai keskimääräistä palkkaansa
vastaavaan korvaukseen.

Tulolajin vakuuttamistiedot ilmoitetaan seuraavasti:
 Työeläkevakuutusmaksun alainen − Ei
 Sairausvakuutusmaksun alainen − Kyllä
 Työttömyysvakuutusmaksun alainen − Ei
 Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen − Ei

Korvausta vuosilomaa täydentävistä lisävapaapäivistä ei voi ilmoittaa tulolajilla Vuosilomakorvaus
(234), koska kyseinen tulolaji on sosiaalivakuuttamisen alainen, eikä tulolajin oletusta voi muuttaa.

18.12.2019
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Jos suoritus kuitataan toisesta tulolajista (1/4)
•

Jos maksaja kuittaa liikasuorituksen toisesta tulolajista, on alkuperäistä ilmoitusta korjattava ja
muutettava aiempi liikasuoritus samaksi tulolajiksi, josta vähennys myöhemmässä
palkanmaksussa tehdään.
–

18.12.2019

Suorituksen käsittely ennakkopalkkana on tällöinkin sallittua tulorekisteriin annettavalla
palkkatietoilmoituksella vain, jos liikasuoritus pystytään perimään kokonaan takaisin seuraavan
palkanmaksun yhteydessä.
•

Esimerkki: Tulonsaajalle on 20.2. maksettu 3 800 euroa palkkaa. Työnantaja on ilmoittanut
tiedot aikapalkkana (3 400 euroa) ja ylityökorvauksena (400 euroa) tulorekisteriin.
Myöhemmin huomataan, että tulonsaajalle maksettiin perusteetta 200 euroa ylityökorvausta.

•

Suorituksen maksaja ja tulonsaaja sopivat, että suoritusta käsitellään tulonsaajalle maksettuna
ennakkopalkkana, joka vähennetään tulonsaajalle seuraavassa palkanmaksussa (20.3.)
maksettavasta palkasta. Henkilölle on tarkoitus maksaa 20.3. palkanmaksussa 3 400 euroa
aikapalkkaa. Maksaja kuittaa 200 euron liikasuorituksena maksetun ylityökorvauksen
aikapalkasta ja ilmoittaa tulorekisteriin 3 200 euroa aikapalkkana. Koska maksaja kuittaa
suorituksen toisesta tulolajista, on alkuperäinen ilmoitus (20.2.) korjattava ja merkittävä
liikasuoritus samaksi tulolajiksi, josta liikasuoritus kuitataan.
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Esimerkki − ensimmäinen ilmoitus (2/4)
Kuittaus toisesta tulolajista
ENSIMMÄINEN ILMOITUS ENNEN KUITTAUSTA / HELMIKUUN ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx9876543
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 20.02.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.02.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 28.02.20xx
ILMOITUKSEN (TULONSAAJAN) TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-7654 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT
201 Aikapalkka
Ansaintakausi: 01.02.–28.02.20xx*
235 Ylityökorvaus
Ansaintakausi: 15.02.–20.02.20xx*
402 Ennakonpidätys
413 Työntekijän eläkevakuutusmaksu
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

euroa
3400.00

400.00
1140.00
256.50
57.00

Myöhemmin huomataan, että tulonsaajalle maksettiin perusteetta 200 euroa
ylityökorvausta. Liikasuoritus kuitataan seuraavan kuukauden aikapalkasta.

18.12.2019
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Esimerkki jatkuu (3/4)
Kuittaus toisesta tulolajista
KORVAAVA ILMOITUS, JOS SUORITUS ON KUITATTU TOISESTA TULOLAJISTA
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx9876543
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 20.02.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.02.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 28.02.20xx
ILMOITUKSEN (TULONSAAJAN) TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-7654 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT
201 Aikapalkka
Ansaintakausi: 01.02.–28.02.20xx*
235 Ylityökorvaus
Ansaintakausi: 15.02.–20.02.20xx*
402 Ennakonpidätys
413 Työntekijän eläkevakuutusmaksu
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

18.12.2019

euroa
3600.00

200.00
1140.00
256.50
57.00

38

Esimerkki jatkuu (4/4)
Kuittaus toisesta tulolajista
MAALISKUUN ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx3456789
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 20.03.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.03.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.03.20xx
ILMOITUKSEN (TULONSAAJAN) TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-7654 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT

euroa

201 Aikapalkka

3200.00
Ansaintakausi: 01.03.–31.03.20xx*

402 Ennakonpidätys

960.00

413 Työntekijän eläkevakuutusmaksu

216.00

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

48.00

18.12.2019
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Palkansaajalle hyvästä työsuorituksesta annetut lahjakortit
•

Palkansaajalle saatetaan antaa hyvästä työsuorituksesta palkintoja, esim. lahjakortteja.

•

Tulorekisteriin tiedot ilmoitetaan maksuperiaatteen mukaisesti.
–
–

•

Lahjakortin muodossa annettu etu, joka on annettu vastikkeena tehdystä työstä, ilmoitetaan tulolajilla
Muu luontoisetu (317) sen palkkakauden ilmoituksella, jonka aikana henkilö on edun saanut.
Ennakonpidätyksen toimittamisessa voidaan kuitenkin soveltaa EPA 9 §:ää:
• Jos muu kuin rahana maksettava suoritus on satunnainen, ennakonpidätys toimitetaan samana
kalenterivuonna siten, että suoritus lisätään joko sen myöntämistä lähinnä seuraavan
maksukauden aikana maksettavaan määrään tai suoritusta seuraavina kalenterivuoden jäljellä
olevina maksukuukausina maksettavaan määrään tasasuuruisiin eriin jaettuna.
• Esimerkki: Henkilölle annetaan tammikuussa 4 500 euron lahjakortti, joka on ilmoitettava
tammikuun ilmoituksella. Halutessaan maksaja voi toimittaa ennakonpidätyksen jakamalla sen
edun myöntämistä seuraavina kalenterivuoden jäljellä olevina maksukuukausina maksettaviin
määriin (4500 / 11 = 409,09 euroa) ja huomioida ennakonpidätyksissä 409,09 €/kk. Etua ei ilmoiteta
enää myöhemmin, vaikka se otetaan huomioon pidätyksen määrässä. Tulorekisteriin ilmoitetaan
toimitettu ennakonpidätys perityn suuruisena.

Rahana maksettu palkkio voidaan ilmoittaa tulolajilla Muu maksettava lisä (216).

18.12.2019

40

Tulorekisterin raportit
•

Ennen vuodenvaihdetta on syytä tarkistaa, täsmäävätkö tulorekisteriin ilmoitettu tulon määrä
ja tuloista perityt maksut työntekijöille maksettuihin suorituksiin.
–

Käytössä tällä hetkellä Maksajan palkkatietojen yhteenveto (600):
•
•

–

Käytössä tällä hetkellä myös Maksajan palkkatietoilmoitusten tulonsaajakohtainen yhteenveto
(606):
•

–

Raportin voi tilata rajapinnan kautta, ja se toimitetaan sähköiseen asiointipalveluun pdf-muodossa.

Työnantajien käyttöön on tulossa uusi tulonsaajakohtainen raportti (618), jossa tiedot on jaoteltu
tulonsaajakohtaisesti ja tulolajeittain
•
•

•

18.12.2019

Tiedot saa tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun pdf-raporttina tai rajapinnan kautta toimitettavalla
täsmäytysaineistolla (ns. maksajan täsmäytysaineisto).
Tiedot maksupäiväkohtaisesti maksajan maksamista kaikista palkoista, esim. sairausvakuutusmaksun
alaiset tulot, eläkkeen perusteena olevat tulot, ennakonpidätykset.

Raportti tulee käyttöön joulukuun lopussa.
Raportin voi tilata sähköisessä asiointipalvelussa ja se toimitetaan noudettavaksi sähköiseen
asiointipalveluun csv-muodossa → raportin voi ladata sähköisestä asiointipalvelusta omalle koneelle.
Valtuutukset toimia yrityksen puolesta on oltava kunnossa, että tiedot saa sähköisestä asiointipalvelusta.
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