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TULOREKISTERIN SIDOSRYHMÄTESTAUKSEN TOIMITUSSELOSTE 20.8.2018

Tulorekisterisovellus - Korjausversio 22.8.2018
Tulorekisterin sidosryhmätestaukseen julkaistaan uusi versio 22.8.2018.
Huoltokatko
Tulorekisterin sidosryhmätestausympäristössä on huoltokatko julkaistavan korjausversion
vuoksi. Huoltokatko alkaa tiistaina 21.8.2018 klo 12 ja päättyy keskiviikkona 22.8.2018 klo
10.00.
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Korjatut virheet 22.8.2018
ID

Severity

Otsikko

Vaikutus sidosryhmille

30440
32385

2 - High

Sidosryhmätestausympäristö
SFTP:
mitätöinnin virheestä eipalauttaa
palaudu
virheen selitettä

Sidosryhmätestausympäristössä
tulorekisterin
Tilanne,
jossa lähetetään SFTP-kanavassa
mitätöintisanoma, jossa on virheellinen tieto.
Vastaussanomalla pitäisi palautua virheen koodi
ja selite. Nyt palautussanomalla palautetaan
ainoastaan status=5 eli hylätty käsittelyssä.

42920

2 - High

HI814383: Lähetetty palkkatietoilmoitus TIN- Tilanne, jossa lähetetään viivästetyssä WStunnuksella viivästetyssä WS-kanavassa kanavassa palkkatietoilmoitus, jossa maksajan
aineisto jää tilaan 2
tunnisteen tyyppi = 5 eli Verotunniste.
Ilmoituksen pitäisi mennä läpi tulorekisteriin ja
vastauksena status=3. -> Nyt vastauksena
saadaan status 2 ja ilmoitus jää käsittelyyn.

47752

2 - High

50032

2 - High

Palkkatietoilmoitus katselu:
Palvelussuhdetiedoissa näkyy arvoina aina
nollat
Käyttäjän haku - sijaismaksajan lisäämää
palkkatietoilmoitusta ei löydy

19727

3 - Medium

27426

3 - Medium

32202

3 - Medium

48504

3 - Medium

48985

3 - Medium

49000

3 - Medium

49155

3 - Medium

49196

3 - Medium

49202

3 - Medium

50338

3 - Medium

Palkkatietoilmoitus katselu:
Palvelussuhdetiedoissa näkyy arvoina aina nollat

Tilanne, jossa tiedon käyttäjä hakee varsinaisen
työnantajan Y-tunnuksella ja maksupäivävälillä
ilmoituksia. Pitäisi löytyä työnantajan itsensä
lisäämät sekä sijaismaksajan lisäämät ilmoitukset.
Ei löydy kuin varsinaisen työnantajan itsensä
lisäämä ilmoitus.
Palkkatietoilmoitus: Kun aineistotasolla on Tilanne, jossa lähetetään palkkatietoaineisto,
uusi TIN-tunniste palautuu MessageErrors jossa owner-tietona TIN-tunniste, joka ei ole
tulorekisterin asiakaskannassa. Aineisto pitäisi
hylätä vastaanotossa. -> Nyt tilanteesta palautuu
DeliveryDataStatus 0 ja MessageErrors.
Työnantajan erillisilmoitus - Maksajalla muu Tilanne, jossa lähetetään työnantajan
tunnus (Type=99), aineisto jää tilaan
erillisilmoitus ja maksajan tunnuksen tyyppi on
1=vastaanotettu
Muu tunnus (99). Ilmoituksen pitäisi tallentua
tulorekisteriin onnistuneesti -> Aineistoa ei
käsitellä ja se jää tilaan 1 (Vastaanotettu)
Palkkatietoilmoitus ei mene läpi, kun
Tilanne, jossa lähetetään palkkatietoilmoitus jossa
maksajan tunnuksen tyyppi 3, 6 tai 99
maksajana (DeliveryDataOwner ja Payer) on
asiakastunniste, jonka tyyppi on 3 (VAT), 6
(Kaupparekisteritunnus) tai 99 (Muu tunnus).
Palkkatietoilmoituksen pitäisi mennä läpi
onnistuneesti ja tallentua tulorekisteriin. -> Nyt
palkkatietoilmoitus jää tilaan 1=vastaanotettu eikä
mene käsittelyyn.
Annetut ilmoitukset / Tiedon käyttäjän haku: Annetut ilmoitukset / Tiedon käyttäjän haku:
Maksajan tietoihin porautuminen ei toimi
Maksajan tietoihin porautuminen ei toimi
hakulistalta, jos tulonsaajalla ei ole
hakulistalta, jos tulonsaajalla ei ole suomalaista
suomalaista henkilötunnusta
henkilötunnusta
Palkkatietoilmoituksen katseIu: Tulolajin
Palkkatietoilmoituksen katseIu: Tulolajin
yksikköhinnan desimaalit muuttuvat
yksikköhinnan desimaalit muuttuvat virheellisesti
virheellisesti kokonaisluvuiksi
kokonaisluvuiksi
Palkkatietoilmoituksen korjaus: Maksaja
Palkkatietoilmoituksen korjaus: Maksaja toimii
toimii sijaismaksajana -ruksi ei tallennu
sijaismaksajana -ruksi ei tallennu
Työnantajan erillisilmoitus: aineiston
Työnantajan erillisilmoituksia sisältävän aineiston
uudelleen mitätöinti virheellisesti
uudelleen mitätöinti (DeliveryDataType 110).
hyväksytään
Odotettu tulos: Mitätöinti hylätään
käsittelyvaiheessa ja palautetaan virheilmoitus.
Nyt mitätöinti otetaan onnistuneesti vastaan ja
tilaksi tulee Voimassa.
Valtuutukset / Samalle henkilölle voi antaa
useampaan kertaan valtuudet
Valtuutukset / Valtuuta henkilö: Henkilön
Valtuutukset / Valtuuta henkilö: Henkilön nimen
nimen voi jättää tyhjäksi
voi jättää tyhjäksi
Haku: Ilmoitushaun yhteenvedossa tulolajit Haku: Ilmoitushaun yhteenvedossa tulolajit eivät
eivät ole järjestyksessä
ole järjestyksessä
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Tunnetut virheet

Kaikki sidosryhmätestaukseen vaikuttavat havainnot on kuvattu testauksen työtilassa:
https://tila.tiimeri.fi/sites/vero-tulorekisteri_sidosryhma/_layouts/15/start.aspx#/Lists/Virhelistaus/AllItems.aspx
Lisätietoa
Lisätietoa sidosryhmätestauksesta osoitteesta https://www.vero.fi/tulorekisteri/ohjelmistokehittäjät/sidosryhmätestaus/.

