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Yksi rekisteri – yksi standardoitu tapa toimia
•

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat palkka-,
eläke- ja etuustiedot yksilötasolla

•

Suorituksen maksajat ovat ilmoitusvelvollisia ja ilmoittavat tiedot
tulorekisteriin
–
–
–

•

reaaliaikaisesti (maksupäivä + 5 päivää)
maksukohtaisesti
yhteisesti hyväksyttyjen vakioitujen standardien mukaisesti.

Tulorekisterin tehtävä on yksinkertainen
–
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Tulorekisteri kokoaa tiedon yhteen ja välittää sen eteenpäin tietoa tarvitseville tahoille.
Tulorekisteri ei muokkaa eikä jalosta sinne syötettyä tietoa, vaan toimii raakadatan välittäjänä

Kaksivaiheinen toteutus
•

Ensimmäisessä vaiheessa eli vuodesta 2019 lähtien tulorekisteriin
ilmoitetaan palkkatiedot

•

Vuodesta 2020 alkaen ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot

•

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin koskee kaikkia palkkatiedon
maksajia heti 1.1.2019 lähtien ja kaikkia etuuden maksajia 1.1.2020
lähtien ilman siirtymäaikoja
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Tulorekisteri
Tiedon käyttäjät
2019

Palkansaaja tai etuustulon saaja
Pankkitili

Palkkalaskelma tai
etuuspäätös

€

Tulorekisteri

Kela

2019

Työeläkelaitokset ja ETK

2019

Työttömyysvakuutusrahasto

2019

Verohallinto

2020

Koulutusrahasto

2020

Työsuojeluviranomaiset

2020

TEMin hallinnonala

Työnantaja 1

2019

Työnantaja n

2019

2020

Tilastokeskus

Etuuden maksaja 1

2020

2020

Työttömyyskassat

Etuuden maksaja n

2020

2020

Vahinkovakuutusyhtiöt

2020

Kunnat
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Tulorekisterin keskeisiä
periaatteita

Keskeistä menettelyssä
•

Sähköinen asiointi on perusedellytys
– Vain yhteisesti hyväksytyssä standardisoidussa muodossa
– Tietojen muodollinen oikeellisuus pyrittävä tarkistamaan jo tiedon lähteellä

•

Suorituksen maksaja ilmoittaa tulonsaajakohtaiset tiedot tulorekisteriin
aina, kun maksaa suorituksia
– Tiedot saadaan reaaliaikaisesti tulorekisteriin
– Maksu laukaisee ilmoittamisen

•

Suorituksen maksaja pääsee itse katsomaan tulorekisterissä olevia
tietojaan
– Suorituksen maksaja voi saada täsmäytysraportin toimittamistaan tiedoista
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Keskeistä menettelyssä
•

Tulorekisteriin ilmoitetaan 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetut suoritukset
ja näihin tuloihin tehtävät korjaukset
– Vuonna 2018 ja sitä ennen maksetut palkka- ja ansiotulot ilmoitetaan entiseen
tapaan kullekin viranomaiselle erikseen

•

Tulorekisteriin annetut tiedot säilytetään tulotietojärjestelmässä 10
vuoden ajan, mikä vastaa sitä aikaa, jonka työnantajat ovat velvollisia
säilyttämään palkka- ja muun kirjanpitonsa

•

Tulorekisteri ei luo uusia tiedonsaantioikeuksia
– kaikki tulorekisterin tiedot eivät ole vapaasti kaikkien saatavilla
– lainsäädäntö määrittelee, mitä tietoa kukin tiedon käyttäjä saa nähdä tai käyttää
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Mitä tarkoittaa kansalaisille?
•

Kaikki tulorekisterissä olevat, tulonsaajaa itseään koskevat tulotiedot
ovat sähköisessä asiointipalvelussa
– Tulonsaajaa itseään koskevat palkkatiedot, eläketulojen tiedot sekä tiedot
maksetuista etuuksista ovat jatkossa helposti saatavilla yhdestä paikasta
reaaliaikaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta
– Tulonsaajan ei tarvitse jatkossa toimittaa tulorekisterin ilmoitettuja tulotietoja
tulorekisterin tiedon käyttäjille, esim. Kelalle tai työttömyyskassalle
– Tulorekisteristä voi tilata omia tulojaan koskevan tulorekisteriotteen
– Tulorekisteri antaa ensimmäistä kertaa tulonsaajalle reaaliaikaisen
kokonaiskuvan hänen palkka- ja etuustiedoistaan

•
•

Tulorekisteri ei luo uusia velvoitteita tulonsaajalle
Myös kotitalouden maksamat palkat on ilmoitettava tulorekisteriin
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Mikä muuttuu palkanlaskijan työssä?
•

Palkkatietojen ilmoittamisen rytmi muuttuu
–
–
–

Ilmoittaminen tapahtuu reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti. Käytännössä vuosiilmoittamisesta siirrytään maksukohtaiseen ilmoittamiseen
viimeiset palkkojen vuosi-ilmoitukset annetaan vuodelta 2018
ilmoittamiseen liittyvät työt jakaantuvat tasaisemmin koko vuodelle

•

Saman palkkatiedon moninkertainen ilmoittamisvelvollisuus poistuu

•

Ajassa taaksepäin tehtävien selvittelyiden määrä vähenee – jos tiedot
on kerran annettu, ei niitä enää kysytä uudestaan
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Mikä ei muutu palkanlaskijan työssä?
•

Tulorekisteri ei vaikuta maksamisen velvoitteisiin tai rahavirtoihin –
muutos koskee vain ilmoittamista

•

Tulorekisteri ei muuta palkkakirjanpitoa, eikä kirjanpidon
säilyttämiseen liittyviä velvoitteita

•

Tulorekisteri ei poista palkkalaskelmaa

•

Eräät tilastolliset velvoitteet säilyvät

•

Tulorekisteri ei poista tuloveroilmoittamista
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Tulorekisteriin
ilmoittamisen kanavat

Tietojen ilmoittamiskanavat
Tiedot voi ilmoittaa tulorekisteriin eri kanavia pitkin:
1. Tekninen rajapinta:
Tiedot siirtyvät tulorekisteriin suoraan
palkkahallinto-järjestelmästä
• ei erillistä kirjautumista
ilmoittamisen hetkellä
• tulorekisteri on integroitu
palkkahallintojärjestelmään
• rajapinnan käyttö edellyttää
varmenteen hakemista

2. Sähköisen asiointipalvelun
latauspalvelu:
Tiedot voidaan ladata tiedostona
•
•
•
•
•
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vaatii erillisen kirjautumisen
sähköiseen asiointipalveluun
kirjaudutaan sivulta tulorekisteri.fi
asiointipalveluun kirjaudutaan
Suomi.fi-tunnistuksella
sähköisessä asiointipalvelussa ei
käytetä varmennetta
vaatii, että nimenkirjoitusoikeudellinen
valtuuttaa tulorekisterin rooleihin

Tietojen ilmoittamiskanavat
Tiedot voi ilmoittaa tulorekisteriin eri kanavia pitkin:
3. Sähköisen asiointipalvelun
verkkolomake:
Tiedot syötetään manuaalisesti
• vaatii erillisen kirjautumisen
tulorekisterin sähköiseen
asiakaspalveluun
• kirjaudutaan Suomi.fitunnistuksella
• ei yhteyttä
palkkahallintojärjestelmään
• ei käytetä varmennetta
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4. Paperi:
Tiedot annetaan paperilomakkeella
• erityinen syy

Tunnistautuminen
•

Tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun kirjaudutaan julkishallinnon yhteisellä
Suomi.fi-tunnistuksella
– Käytössä olevat roolit:
• Palkkatietojen ilmoittaminen
• Palkkatietojen katselu

– Valtuudet muodostetaan suomi.fi-valtuudet palvelussa erillisen ohjeen
mukaisesti
• Yritys voi valtuuttaa tarvittavat henkilöt tietojen ilmoittamiseen 08/2018 alkaen
• Huolehdittava, että kaupparekisteriin merkityt nimenkirjoitusoikeudet ovat ajan tasalla

– Katso-tunnisteet eivät ole käytössä yksityisillä työnantajilla
• Esimerkiksi ulkomaiset yritykset, julkishallinnon toimijat ja muut erityisryhmät voivat
valtuuttaa henkilöitä Katso-palvelussa

•

Tarkemmat aikataulut ja ohjeistus julkaistaan myöhemmin tulorekisteri.fi-sivuilla

7.2.2018

Tietojen ilmoittaminen

Palkkatietojen tietosisältö
•

Tietosisältö on jaettu kahteen ilmoitukseen:
1. Palkkatietoilmoitus
• Pakolliset tiedot (P)
• Täydentävät tiedot (V)
–
–

Täydentävät tulolajit
Muut täydentävät lisätiedot

2. Työnantajan erillisilmoitus
• tiedot, joita ei ilmoiteta palkkatietoilmoituksella
•
•

Palkkojen tietosisältö on rakennettu yhdessä tiedon käyttäjien ja tuottajien
kanssa.
Jokaista tulorekisterin tietoa tarvitsee joku käyttäjä ts. turhaa tietoa ei ole.
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Tietojen ilmoittaminen palkkatietoilmoituksella
•

Työnantaja tai muu suorituksen maksaja ilmoittaa maksetut palkat ja muut
ansiotulot palkkatietoilmoituksella jokaisesta tulonsaajasta erikseen

•

Yhdellä ilmoituksella ilmoitetaan yhden tulonsaajan yhden maksukerran tiedot

•

Samalla ilmoituksella voi ilmoittaa samalle tulonsaajalle useita erilajisia tuloja,
esimerkiksi rahapalkkaa, luontoisetuja ja kilometrikorvauksia

•

Vaikka tulolajeja annettaisiin useita, palkasta vähennettävät erät voidaan
ilmoittaa kaikista tulolajeista yhteissummana

•

Myös kotitaloudet ilmoittavat maksamansa palkat palkkatietoilmoituksella
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Tietojen ilmoittaminen palkkatietoilmoituksella
•

Tulorekisterissä palkkalajit = tulolajit
–
–
–

•

Tulorekisteriin ilmoitettavilla tiedoilla ei ole euromääräistä alarajaa
–

•
•
•

Tulorekisterissä tulot on eritelty erillisiksi tulolajeiksi sillä tarkkuustasolla kuin tiedon käyttäjät
tarvitsevat tietoja
Palkanlaskentajärjestelmässä voi olla käytössä enemmän palkkalajeja
Palkanlaskentajärjestelmän on kooditettava järjestelmässä käytössä olevat palkkalajit
tulorekisterissä käytössä oleviin tulolajeihin
Nykyisin Verolle annettavalla vuosi-ilmoittamisella on rajoituksia, esim. kotitalouden
maksamien suoritusten ilmoittamisessa

Matkakustannusten korvaukset on ilmoitettava, vaikka rahapalkkaa ei
maksettaisi, samoin palkkaennakot on ilmoitettava
Työnantajalle maksettuja korvauksia ei ilmoiteta
Kaikki pakolliset tiedot tulee ilmoittaa
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Tietojen ilmoittamisen määräajat palkkatietoilmoituksella
1. Rahana maksetut suoritukset
–
–

Tiedot on ilmoittava tulorekisteriin viimeistään viidentenä kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen.
Suorituksen maksupäivä on päivä, jona suoritus on tulonsaajan käytettävissä eli nk.
palkkapäivä.

2. Muuna kuin rahana annetut edut ja suoritukset, jos tulonsaajalle ei makseta
rahasuorituksia
–
–

•

Tiedot ilmoitetaan kuukausittain viimeistään edun saamiskuukautta seuraavan
kalenterikuukauden viidentenä päivänä.
Jos tulonsaajalle maksetaan myös rahapalkkaa, tiedot ilmoitetaan viidentenä kalenteripäivänä
maksupäivän jälkeen.

Tiedot voidaan ilmoittaa tulorekisteriin myös etukäteen, mutta aikaisintaan 45
päivää ennen maksupäivää
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Tietojen ilmoittamisen määräajat palkkatietoilmoituksella
Poikkeukset yleisestä määräajasta
•

Yksityishenkilön ja kuolinpesän maksamat suoritukset
–

•

Vakuutuspalkka
–

•

Yksityishenkilön ja kuolinpesän, jota ei ole merkitty työnantajarekisteriin, on annettava tiedot
maksetuista suorituksista kuukausittain viimeistään maksukuukautta seuraavan
kalenterikuukauden viidentenä päivänä.
Tiedot on annettava kuukausittain viimeistään työskentelyä seuraavan kalenterikuukauden
viidentenä päivänä.

Ulkomaan työskentelyyn liittyvät tiedot
–
–
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Tiedot on annettava viimeistään viidentenä kalenteripäivänä ensimmäisen ulkomaan
työskentelystä maksetun palkan maksupäivän jälkeen.
Tiedot Suomessa oleskeluajoista voidaan kuitenkin antaa viimeistään maksuvuotta
seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Tietojen ilmoittamisen määräajat palkkatietoilmoituksella
Poikkeukset yleisestä määräajasta
•

Sijaismaksajan maksama palkka
–

•

Perusteeton etu ja takaisinperintä
–
–

•

Työnantajan on ilmoitettava tiedot niistä sijaismaksajan maksamista palkoista, joista työnantaja
on velvollinen maksamaan sosiaalivakuutusmaksut, viimeistään seuraavan kalenterikuukauden
viidenteen päivään mennessä.
Perusteeton etu on ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa
sen jälkeen, kun perusteeton etu on havaittu.
Tiedot takaisin maksetuista määristä ilmoitetaan viimeistään viidentenä kalenteripäivänä sen
päivän jälkeen, jona on saatu tieto takaisin perityn määrän maksamisesta, sen maksajasta ja
siitä, mihin perusteettomaan etuun maksu liittyy.

Paperilomakkeella ilmoittamisen määräaika
–
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Paperilomakkeella tietojen antamisen määräaika on 5 kalenteripäivän sijaan 8 kalenteripäivää.

Pakolliset ja täydentävät tiedot palkkatietoilmoituksella
•

Tulorekisterin palkkatietoilmoituksen tietosisällössä on sekä pakollisia että
täydentäviä tietoja

•

Pakolliset tiedot
–
–
–

•

Korvaavat vuosi-ilmoitukset Verohallinnolle, työeläkealalle, TVR:lle ja työtapaturmavakuuttajille sekä tietyt
kuukausi-ilmoitusvirrat Verohallinnolle ja työeläkealalle.
Hyödyt jäävät vähäisiksi, jos vain pakolliset tiedot annetaan.
Pakollisia tietoja ovat esimerkiksi palkanmaksukausi ja -päivä, tietyt tulolajit, jos kyseisiä suorituksia
maksetaan.

Täydentävien tietojen antaminen on vapaaehtoista
–
–
–
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Täydentävät tiedot täsmentävät pakollisesti ilmoitettavia tietoja.
Kyse on lisätiedoista, jotka valtaosin ovat saatavissa yritysten palkkahallinnon tietojärjestelmistä ja jotka
liittyvät johonkin pakollisen ilmoittamisvelvollisuuden piiriin kuuluvista tulotiedoista.
Täydentäviä tietoja ovat esimerkiksi poissaolotiedot, palvelussuhdetiedot ja yksittäisten tulolajien
ansaintajaksot.

Kaksi tapaa ilmoittaa maksetut rahapalkat
•

Ensisijainen tapa: Rahapalkkojen ilmoittaminen eritellysti (ns. ilmoitustapa 2)
– Maksaja käyttää erillisiä, täydentäviä tulolajeja. Näin ilmoitettuna palkka
muodostuu ilmoitetuista tuloista eikä maksajan tarvitse laskea tuloja yhteen
– Tulolajit ovat tulorekisterissä sillä erittelyn tarkkuudella, jolla tiedon käyttäjät tai
osa tiedon käyttäjistä tarvitsee tietoa
– Kun tiedot ilmoitetaan täydentävillä tulolajeilla (36 kpl), kaikki tulorekisterin tietoja
käyttävät tahot voivat hyödyntää tietoja toiminnassaan
• esim. aikapalkka, urakkapalkka, ylityökorvaus, lomaraha, kokouspalkkio, olosuhdelisä

– Ilmoitustavan 2 tiedot on annettava samassa määräajassa kuin muutkin
pakolliset tiedot
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Kaksi tapaa ilmoittaa maksetut rahapalkat
•

Rahapalkkojen ilmoittaminen yhteissummana (ns. ilmoitustapa 1)
–
–
–

Maksaja laskee palkkajärjestelmän rahapalkkojen palkkalajit yhteen ja ilmoittaa rahapalkat
yhteissummana
Tieto vastaa Verohallinnon vuosi-ilmoituksen nykyisiä suorituslajeja päätoimen palkat ja
sivutoimen palkat
Jos palkat ilmoitetaan yhteissummana, osa tiedon käyttäjistä saattaa joutua kysymään
tarkempia tietoja, sillä suppeammin ilmoitettuna tiedot eivät ole riittävän tarkkoja kaikille
käyttäjille
•

•

Esimerkiksi Kela tarvitsee tarkemmat tiedot rahapalkoista myöntäessään sairauspäivärahaa
tai vanhempainpäivärahaa

Ilmoitustapaa 1 ja ilmoitustapaa 2 ei voi yhdistää samalla ilmoituksella
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Työansion ja muun palkan erotteleminen ilmoituksella
•

Palkan käsite ei ole jokaisella tiedon käyttäjällä samanlainen

•

Tulolajeissa on valmiiksi oletuksena, minkä eri sosiaalivakuutusmaksujen
alainen kyseinen tulo on
–

•

Sosiaalivakuutusmaksuja ovat työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja
ammattitautivakuutusmaksut

Joidenkin tulolajien sosiaalivakuutusmaksut voivat vaihdella maksutilanteesta
riippuen
–
–
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Tällöin maksaja voi tarvittaessa vaihtaa tulolajin sosiaalivakuutusmaksun tai -maksujen
oletusarvoja
Tieto merkitään tulolajiin liittyvän vakuuttamistiedon avulla

Työansion ja muun palkan erotteleminen ilmoituksella
•

Tulorekisterin palkkatietoilmoituksella maksaja voi ilmoittaa yhdellä kertaa maksujen
perusteena olevat tulot eri sosiaalivakuuttajille, vaikka tulot olisivat erisuuruiset

•

Jos rahapalkat ilmoitetaan ilmoitustavalla 1, palkkojen yhteissumma sisältää eri
työnantajan ja työntekijän sosiaalivakuutusmaksujen alaiset palkat ja työansiot
yhteensä

•

Jos jokin osa maksetusta suorituksesta ei ole työstä maksettua vastiketta eikä siten ole
perusteena jollekin sosiaalivakuutusmaksulle:
–
–
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Palkka yhteissumma -tulolajiin merkitään Vakuuttamistiedon tyyppi -tietoryhmää käyttäen, ettei tulo ole
kyseisen vakuutusmaksun alainen.
Lisäksi maksaja ilmoittaa erikseen sen osan tulosta, joka on kyseisen sosiaalivakuutusmaksun
perusteena käyttämällä ilmoitustapa 1:een liittyviä erillisiä alatulolajeja

Erikseen ilmoitettava tulolajit
•

Rahapalkkojen lisäksi tietyt suoritukset on ilmoitettava erikseen, jos
kyseisiä suorituksia maksetaan
– Tiedot on eriteltävä sillä tarkkuustasolla, jolla käyttäjät tarvitsevat tietoja
– Erikseen ilmoitettavat tulolajit vastaavat pääosin Verohallinnolle nykyisin
eriteltäviä suorituslajeja
– Tällaisia tulotietoja ovat erimerkiksi luontoisedut, kustannusten korvaukset, työja käyttökorvaukset, työsuhdeoptio, omaishoitajan ja perhehoitajan palkkio sekä
yksityisen hoidon tuki

•

Tulonsaajalle maksetun suorituksen yhteissumma muodostuu
– ilmoitustapa 1:n TAI
– ilmoitustapa 2:n rahapalkoista JA tämän lisäksi
– erikseen ilmoitettavista tulolajeista
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Palkkatietoilmoituksen sisältö
•

Perustiedot / yhteystiedot
–
–

•

Palvelussuhteen tiedot
–

•

Palvelussuhteen tyyppi, kesto ja voimassaolo, palkkauksen muoto, yksikköpalkka, säännöllisesti
sovittu viikkotyöaika, osa-aikaisuuden prosentti, ammattiluokka, tulonsaajan toimipaikka,
sovellettava työehtosopimus

Vakuuttamistiedot
–
–

•

Maksajan ja tulonsaajan perustiedot
Palkanmaksukausi ja maksupäivä

Työeläkelaitoksen yhtiötunnus ja eläkejärjestelynumero, työtapaturmavakuutusyhtiön yhtiötunnus ja
vakuutusnumerot
Muut vakuuttamistiedot: tulonsaaja ei kuulu Suomen sosiaaliturvaan, tulonsaajan osalta ei ole
vakuuttamisvelvollisuutta

Palkat / ansiotulot (joko yhteissummana tai eriteltyinä)
–
–
–
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Erilaiset palkat (urakka-, tulos-, bonus- ja aikapalkka)
Työaika- ja poikkeustilannekorvaukset ja -lisät
Palvelussuhteen päättämiseen ja lomautukseen liittyvät korvaukset
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Palkkatietoilmoituksen sisältö
•

Erikseen ilmoitettavat tulolajit
–
–
–
–

•

Tuloista vähennettävät erät
–

•

Kaikki palkasta vähennettävät erät ja maksut, ennakonpidätys, työntekijän työeläkevakuutusmaksu,
työntekijän työttömyysvakuutusmaksu, nettopalkka, ulosmittaus

Poissaolotiedot
–
–

•
•

Luontoisedut – erittely pääsääntöisesti kuten nykyisin Veron vuosi-ilmoituksella
Kustannusten korvaukset – erittely pääsääntöisesti kuten nykyisin Veron vuosi-ilmoituksella
Työntekijöiden palkitseminen ja organisaation voitonjakoon perustuvat suoritukset: esim.
osakepalkkio, työsuhdeoptio,
Vain ennakonpidätyksen alaiset suoritukset: esim. työkorvaus, käyttökorvaus

Poissaolojen ilmoittamisen ajanjakso
Palkalliset ja palkattomat poissaolot, poissaoloaika sekä poissaolon syy, palkan määrä palkalliselta
poissaoloajalta, Kelan korvaushakemustiedot

Perusteeton etu – Määrä ja mihin palkkakauteen ja tulolajiin kohdistuu
Takaisinperintä – Määrä ja mihin palkkakauteen ja tulolajiin kohdistuu
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Työnantajan erillisilmoitus
•

•

Työnantajakohtaiset tiedot, joita ei ilmoiteta tulonsaajakohtaisella
palkkatietoilmoituksella
– Tiedot annetaan kuukausittain viimeistään maksukuukautta seuraavan
kalenterikuukauden viidentenä päivänä
Ilmoitettavat tiedot
1. Ei palkanmaksua -tieto
• Säännöllisen työnantajan ilmoitettava kuukausittain, jos palkanmaksua ei ole

2. Työnantajan sairausvakuutusmaksu (yhteismäärä)
•

Maksaja ilmoittaa kyseisen kuukauden aikana maksamisensa palkkojen perusteella
laskemansa työnantajan sairausvakuutusmaksun määrän

3. Työnantajan sairausvakuutusmaksun määrästä tehtävät vähennykset,
joista työnantaja maksaa sairausvakuutusmaksun
•
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Maksajan oma-aloitteisesti sairausvakuutusmaksuista tekemät vähennykset

Tietojen korjaaminen

Virheellinen ilmoitus pitää korjata
•

Suorituksen maksaja on vastuussa tulorekisteriin tallennettavaksi antamiensa
tietojen oikeellisuudesta ja oikaisemisesta

•

Suorituksen maksajan on korjattava antamansa virheellinen ilmoitus ilman
aiheetonta viivytystä
– Tämä tarkoittaa, että virheellinen ilmoitus on korjattava heti, kun virhe huomataan
– Jos tulonsaaja huomaa tiedoissaan virheen, hänen on pyydettävä korjausta suorituksen
maksajalta

•

Tulorekisteriin toimitettuja tietoja voidaan korjata niin kauan kuin niitä
tulorekisterissä säilytetään
– Tulorekisteriin tehdään vain 1.1.2019 ja sen jälkeen annettuihin ilmoituksiin tarvittavat
korjaukset
– Jos vuonna 2019 tai sen jälkeen korjataan ennen vuotta 2019 maksettujen suoritusten
tietoja, näitä korjauksia ei ilmoiteta tulorekisteriin
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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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Ilmoitusviitteet
•

Tulonsaajalla voi olla samalla palkanmaksukaudella ja -päivällä useita
voimassaolevia ilmoituksia
– ”Uusi ilmoitus” ei korvaa aiemmin annettua ilmoitusta
–

•

Kun halutaan korjata aiemmin annettua ilmoitusta, valitaan toimenpiteen tyypiksi ”Korvaava
ilmoitus”

Tietojen korjaamisessa korjaus kohdistetaan oikeaan ilmoitukseen ilmoitusviitteen
avulla
–

–
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Maksaja saa uuden ilmoituksen antamisen yhteydessä tulorekisterin ilmoitusviitteen, jolla
korjaukset kohdennetaan oikeaan ilmoitukseen
Maksaja voi käyttää myös maksajan omaa ilmoitusviitettä, jos tulorekisterin muodostaman
ilmoitusviitettä ei haluta tai voida käyttää korjaamisessa
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Sanktiot

Sanktiot
•

Ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä voidaan määrätä seuraamusmaksuja
– Tulorekisteri-ilmoittamiseen liittyviä seuraamusmaksuja määrää viranomaisista
vain Verohallinto

•

Tulorekisteriin myöhässä annettavien ilmoitusten seuraamusmaksuna
määrätään tulotietojärjestelmästä annetun lain mukainen myöhästymismaksu

•

Myöhästymismaksua määrätään niiden tietojen perusteella, jotka
ilmoitusvelvollinen ilmoittaa tulorekisteriin myöhässä
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Myöhästymismaksun määrääminen
•

Myöhästymismaksua määrätään kalenterikuukaudelta annettavien tietojen
perusteella

•

Myöhästymismaksua määrätään vain pakollisesti annettavien tietojen
ilmoittamisesta myöhässä

•

Myöhästymismaksua määrätään, jos tiedot kalenterikuukauden aikana
maksetuista suorituksista ilmoitetaan myöhemmin kuin ne on viimeistään
ilmoitettava kyseisen kuukauden viimeisen päivän tapahtumista
–
–
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Myöhästymismaksun määräpäivä on maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden
kahdeksas päivä
Palkkatietoilmoituksille ja työnantajan erillisilmoituksille ei määrätä erillisiä
myöhästymismaksuja, vaan ilmoitukset katsotaan yhdeksi ilmoituskokonaisuudeksi, josta
määrätään yksi myöhästymismaksu

Myöhästymismaksun määrä
Tulorekisteritietoa koskeva myöhästymismaksu muodostuu kahdesta
osasta:
1. Myöhästymismaksun päiväkohtainen osa
–
–

Päiväkohtaista myöhästymismaksua määrätään 3 euroa jokaiselta myöhästymispäivältä siihen
saakka, kunnes tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin
Maksukuukaudelta ilmoitettavien suoritusten myöhässä antamisesta määrätään päiväkohtaista
myöhästymismaksua enintään 45 päivän ajan eli enintään 135 euroa

2. Myöhässä ilmoitetun suorituksen määrän perusteella muodostuva osa
–

•

Jos maksukuukauden ensimmäinen ilmoitus annetaan enemmän kuin 45 päivää myöhässä,
myöhästymismaksu on 135 euroa, johon lisätään 1 prosentti myöhässä ilmoitetun veronalaisen
suorituksen määrästä tai eläkkeen perusteena olevan työansion määrästä, sen mukaan kumpi
näistä on suurempi

Myöhästymismaksu on enintään 15 000 euroa kalenterikuukaudelta
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Tietojen korjaamisen seuraamukset
•

Määräajassa maksukuukaudelta ilmoitettuja tietoja voi korjata tai
täydentää 45 päivän kuluessa määräpäivästä ilman
seuraamusmaksuja
– Jos maksukuukauden tietoja korjataan myöhemmin kuin 45 päivää määräajan
jälkeen, myöhästymismaksua määrätään 1 prosentti myöhässä ilmoitetun
veronalaisen suorituksen määrästä tai eläkkeen perusteena olevan työansion
määrästä sen mukaan, kumpi näistä on suurempi

•

Myöhästymismaksua ei kuitenkaan määrätä, jos veronalaisen
suorituksen tai eläkkeen perusteena olevan työansion määrä ei
oikaisemisen johdosta korvaavalla ilmoituksella muutu aiemmin
ilmoitettua suuremmaksi
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Myöhästymismaksun määräytyminen
Kalenterikuukauden
ensimmäinen
ilmoitus

Oikaisuilmoitus

3 €/pv
enintään
135 €

Myöhästymismaksua
ei määrätä

1–45 päivää
16.11.2016

Kalenterikuukauden
ensimmäinen
ilmoitus

Oikaisuilmoitus

135 €

+

1 % myöhässä
ilmoitetun
veronalaisen
tulon tai eläkkeen
perusteena
olevan työansion
määrästä

1 % myöhässä
ilmoitetun
veronalaisen
tulon tai eläkkeen
perusteena
olevan työansion
määrästä

Enintään
15 000 €
kuukaudelta

yli 45 päivää
Verohallinto
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Mitä tietovirtoja
tulorekisteri korvaa?

Mitä Verohallinnon tietovirtoja tulorekisteri korvaa?
Vuoden 2019 alusta lukien
Työnantajasuoritusten
osalta korvaa:
Työnantajan tai suorituksen maksajan
- vuosi-ilmoitus (7801)
- vuosi-ilmoituksen maksajakohtaiset tiedot
- vuosi-ilmoitus, saajakohtainen erittely ilman
kustannusten korvauksia
- Palkansaajan kustannusten korvaukset
Rajoitetusti verovelvollisen vuosi-ilmoitus (7809)
palkkojen osalta
Oma-aloitteisten verojen veroilmoitus (4001),
työnantajasuoritusten tiedot
Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista (4001),
muiden oma-aloitteisten verojen tiedot,
veron tunnus 25 ”Ennakonpidätys osakeyhtiöltä,
osuuskunnalta tai muulta yhteisöltä
Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista (4001),
muiden oma-aloitteisten verojen tiedot,
veron tunnus 69 ”Lähdevero rojalteista”
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Kansainvälisiin
työskentelytilanteisiin
liittyvistä lomakkeista
korvaa:

Vuodesta 2020 alkaen
vuosi-ilmoitukset:

Tarkkailuilmoitus (5053a, Ilmoitus
ulkomaanpalkasta, jonka
ennakonpidätykseen on sovellettu kuuden
kuukauden sääntöä)

Erittely eläkkeistä ja etuuksista (7803)

NT2-lomake (5052a, Ilmoitus
ennakonpidätyksen toimittamatta
jättämisestä Suomessa – Ulkomaantyö)

Takautuvien eläkkeiden erittely (7817)

NT1-lomake (6134a, Ilmoitus
ennakonpidätyksen toimittamisesta
Suomessa, kun työ tehdään muussa
Pohjoismaassa)

Työttömien korvauspäivät (VSKORVPV)

Ilmoitus vuokratyöntekijästä (6147a, Ilmoitus
vuokratyöntekijästä, jonka työnantaja ja
palkanmaksaja on ulkomailla)

Rajoitetusti verovelvollisen vuosiilmoitukselta (7809) etuuksien suorituslajit

Mitä Verohallinnon tietovirtoja tulorekisteri ei
korvaa?
•
•
•
•

Ammattiyhdistysjäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut
Tulonsaajan itse suoraan puolueelle maksamat luottamushenkilömaksut
Stipendit ja apurahat
Osingot ja korot (TVL:n mukaiset korot ja lähdeveron alaiset korot)
– työnantajan maksamat pääomatulot, kuten palkkasaatavan korot ja
takausprovisiot ilmoitetaan tulorekisteriin

•
•
•

Arvopaperikauppoihin liittyvät vuosi-ilmoitukset
Puun ostajan vuosi-ilmoitus
Osakeyhtiön antamat luonnollisen henkilön pääomatuloksi luettavat
osakaslainat ja niiden takaisinmaksut
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Muiden tiedon käyttäjien korvautuvat tietovirrat
•

Vuodesta 2019 lähtien tulorekisteri korvaa
– vuosi- ja kuukausi-ilmoitukset työeläkelaitoksille
– vuosi-ilmoitukset työttömyysvakuutusrahastolle (TVR)
– työtapaturmavakuuttamisen vuosi-ilmoituksen

•

Rekisteri korvaa myös työnantajilta ja tulonsaajilta pyydettäviä
palkkaselvityksiä ja -todistuksia, jos täydentävät tiedot annetaan
Tulorekisteriin toimitettuja tietoja hyödynnetään mm. etuuksien laskennassa,
asiakasmaksujen määräämisessä ja eri viranomaisten valvonnassa ja
tilastoinnissa

•
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Yhteenveto

Muutokset pähkinänkuoressa
•
•
•
•
•
•

•
•

Tiedot ilmoitetaan tulonsaajakohtaisesti
Suorituksen maksaminen laukaisee velvollisuuden ilmoittaa
– Ilmoitus muodostuu tulonsaajan yhden maksukerran tiedoista
Tiedot ilmoitetaan palkkapäivä + 5 päivää periaatteella
Euromääräistä alarajaa ei ole, kaikki tiedot ilmoitetaan
Vuodelta 2018 vuosi-ilmoitukset vielä nykymenettelyllä
Ennakonpidätysten ja lähdeverojen yhteismäärää ei nykyiseen tapaan ilmoiteta
erikseen
– Sairausvakuutusmaksun yhteismäärä ilmoitetaan kuukausittain
On suositeltavaa antaa pakollisten tietojen lisäksi myös kattavasti täydentävät
tiedot
On suositeltavaa ilmoittaa tiedot teknistä rajapintaa pitkin
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Lisätietoa:
tulorekisteri.fi

