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1.5

Kuvaus
Muutettu uudelle tietuekuvauspohjalle
Tuotu näkyviin tietojen muodot, kuten ne ovat formaatissa
Lisätty näkyviin tietuekuvaukselle 048 Ilmoituksen tuottanut ohjelmisto –
tieto
Lisätty näkyviin tarkistukset virhekoodeineen #XXX;

YLEISKUVAUS
Tämän dokumentin tarkoituksena on selittää lähetettävän tiedon rakenne ja aineistoon tehtävät tarkistukset. Tämän dokumentin lisäksi tietoa löytyy dokumentista vero.fi > Tietoa verohallinnosta > Tietoa verotuksesta > Ohjelmistokehittäjät > Toimintaohjeet > Sähköisen ilmoittamisen yleiskuvaus.
Aineisto pitää toimittaa ISO 8859-1 (Latin 1) merkistön mukaisessa muodossa.
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TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA
Tietovirran vaatiman tunnistautumistavan, vaaditun Katso-tunnisteen vahvuuden ja
roolin voi tarkastaa täältä.
Rakentamispalvelun tilaajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoja Verohallinnolle rakentamiseen liittyvistä urakoista ja urakoitsijoista. Yhteisen työmaan päätoteuttajalla on
velvollisuus ilmoittaa tietoja Verohallinnolle yhteisen rakennustyömaan työntekijöistä.
Tiedonantovelvollisuus on tullut voimaan 1.7.2014 alkaen. Ensimmäisen kerran tietoja on otettu vastaan heinäkuulta 2014.
Tiedot on toimitettava Verohallinnolle kuukausittain. Ilmoitus annetaan oikeaaikaisena viimeistään ilmoitettavaa kuukautta seuraavan toisen kuukauden viidentenä päivänä. Esimerkiksi heinäkuun tiedot on annettava 5.9. mennessä.
Verohallinnon ohjeessa Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus on kerrottu
menettelystä ja tiedonantovelvollisista tahoista enemmän.
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TIETOJEN KORJAAMINEN
Kohdekuukauden ensimmäinen ilmoitus on perusilmoitus (ilmoitustyyppi P). Perusilmoituksen annettuaan tiedonantovelvollinen saa ilmoituskanavalta ilmoitukseen ohjelmallisesti muodostetun yksilöllisen ilmoitustunnisteen sekä ilmoituksen antamisajankohdan. Samalle kohdekuukaudelle voidaan antaa useita perusilmoituksia, jos
esimerkiksi tietojen antaminen on valtuutettu eri työmaiden osalta eri henkilöille. Ilmoitustunniste on ilmoituskohtainen. Tätä ilmoitustunnistetta on käytettävä, jos
tietoja myöhemmin korjataan tai poistetaan.
Tiedonantovelvollinen korjaa ilmoitusaineistossa olevat virheet lähettämällä uuden
korvaavan ilmoitusaineiston (ilmoitustyyppi K), jossa antaa korjattavan aineiston ilmoitustunnisteen, eli aikaisemman perus- tai korjausilmoituksen ilmoitustunnisteen.
Ilmoitustunniste pysyy samana koko korjausketjun ajan (perusilmoitus, korjausilmoitus, 2. korjausilmoitus). Korjausilmoituksella voi




ilmoittaa uusia, ennestään puuttuneita tietoja
poistaa ennestään ilmoituksella olleita tietoja ja
korjata virheellisiä tietoja.

Korjausilmoituksissa on aina annettava kaikki voimaan jäävät tiedot uudestaan, vaikka se sisältäisi samalla useamman työmaan tai sopimuksen virheettömät tiedot. Kor-

jausilmoituksella ilmoitustunnisteen lisäksi tulee täyttää kaikki VSRAKYHT- ja
VSURAKKA- tai VSTYONTE-tietueilla annettavat tiedot tietokentille kuvattuja pakollisuus/valinnaisuus-sääntöjä noudattaen.
Tiedonantovelvollinen voi korjata tietojaan taannehtivasti kohdekautta
koskevasta eräpäivästä alkaen 12 kuukauden ajan.
Esimerkki: Toukokuun 2017 tiedostossa, jonka tiedonantovelvollinen on
antanut 5.7.2017, on ollut virhe. Tiedonantovelvollinen voi korjata tietoa
viimeistään 5.7.2018.

Koko ilmoitusaineiston voi poistaa poistoilmoituksella (ilmoitustyyppi D). Tällöin on
annettava VSRAKYHT-tietueen tietokenttien 100, 087, 053, 052, 020, 010, 150, 151,
152 ja 153 mukaiset tiedot. Tietokenttien 010, 150, 151, 152 ja 153 osalta noudatetaan niille kuvattuja pakollisuus/valinnaisuus-sääntöjä.
Aineiston korjaamisessa (ilmoitustyyppi K) tai poistamisessa (ilmoitustyyppi D) on
käytettävä samaa ilmoituskanavaa kuin alkuperäisessäkin aineistossa.
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VOIMASSAOLO
Tämän tietuekuvauksen mukaiset rakenteet ja tarkistukset ovat olleet voimassa tuotantoympäristöissä 31.12.2015 alkaen ja ovat voimassa siihen asti, kunnes uusi versio tietuekuvauksesta julkaistaan.
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MUUTOKSET EDELLISEEN VERSIOON

Versio Tiedon tunnus

Tieto

Selite

1.5

Ilmoituksen tuottanut ohjelmisto

Lisätty näkyviin tietuekuvaukselle.
Tieto ollut jo aiemmin formaatissa
vapaaehtoisena lisättävänä tietona.
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048

TIETOVIRTAYHDISTELMÄT
Tämän tietovirran kanssa samassa tiedostossa voi lähettää seuraavat tietovirrat:



VSURAKKA
VSTYONTE

Jos kyseessä on poistoilmoitus (ilmoitustyyppi D) VSRAKYHT-tietueen voi lähettää
itsenäisenä.
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TIETOLUETTELO

Tunnus V/P Laskenta
/tarkistus
000

P

100

P

*

Kuvaus

Muoto

Tietuetunnus

AN8

VSRAKYHT

Ilmoitustyyppi

AN1

P,K,D

P = Perusilmoitus
K = Korjausilmoitus (korvaa aiemmin lähetetyn tiedoston ja sen kaikki ilmoitukset)
D = Poistoilmoitus (poistaa aiemmin lähetetyn tiedoston ja sen kaikki ilmoitukset)
087

V/P *

Sallitut arvot

Ilmoitustunniste
Katso kohta 11.1 Ilmoitustunniste

AN15

101

V

053

P

*

Ilmoitushetki, ilmoituskanava luo tiedon

PPKKVVVV
HHMMSS

Kohdevuosi

VVVV

Katso kohta 11.3 Kohdevuosi
052

P

*

Kohdekuukausi

KK

Katso kohta 11.4 Kohdekuukausi
Tiedonantovelvollisen tunnistetiedot
Ensisijaisesti on annettava tiedonantovelvollisen nimi ja suomalainen Y-tunnus tai henkilötunnus, jos sellainen on.
020

P

Tiedonantovelvollisen nimi
AN200
Katso kohta 11.2 Tiedonantovelvollisen nimi
Tiedonantovelvollisen suomalainen y-tunnus tai hen- ALITP2||
kilötunnus
HETU2

010

V/P *

150

V/P *

Tiedonantovelvollisen ulkomainen tunnus

AN30

151

V/P *

Tiedonantovelvollisen ulkomaisen tunnuksen tyyppi

N1

152

V/P *

1 = Arvonlisäverotunniste (ns. VAT-numero)
2 = Ulkomainen kaupparekisteritunnus
3 = TIN (ulkomailla verotuksessa käytetty numero)
4 = Ulkomainen henkilötunnus
Tiedonantovelvollisen kotivaltio (ISO3166)

153

V/P *

Tiedonantovelvollisen kotivaltion nimi

1,2,3,4

MAA
TUNNUS
AN35

Tiedonantovelvollisen osoite kotivaltiossa
154

V

Tiedonantovelvollisen c/o tarkenne kotivaltiossa

AN50

155

V/P *

Tiedonantovelvollisen lähiosoite kotivaltiossa

AN100

156

V/P *

Tiedonantovelvollisen PL kotivaltiossa

AN9

157

V/P *

Tiedonantovelvollisen postinumero kotivaltiossa

AN12

158

V/P *

Tiedonantovelvollisen postitoimipaikka kotivaltiossa

AN190

159

V/P *

Tiedonantovelvollisen osoitteen maatunnus

MAA
TUNNUS

160

V/P *

Tiedonantovelvollisen osoitteen maan nimi

AN35

Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilö
Tässä annettuja yhteyshenkilön osoitetietoja käytetään ensisijaisesti ilmoitusta koskevissa selvityskirjeissä.
200

V/P *

Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön sukunimi

AN200

201

V/P *

Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön etunimi

AN100

202

V/P *

Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön puhelinnumero PUHELIN
Sisältäen kansainvälisen suuntanumeron, esim. Viron
suuntanumero puhelinnumeron edessä on +372.

203

V/P *

Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön sähköpostiosoi- EMAIL
te

204

V

Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön c/o tarkenne

AN50

205

V/P *

Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön lähiosoite

AN100

206

V/P *

Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön PL

AN9

207

V/P *

Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön postinumero

AN12

208

V/P *

Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön postitoimipaik- AN190
ka

209

V/P *

Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön osoitteen maa- MAATUNN
tunnus
US

210

V/P *

Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön osoitteen maan AN35
nimi

048

V

Ilmoituksen tuottanut ohjelmisto

AN35

999

P

Lopputunnus

+N8
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TARKISTUKSET

Uusi/
Muutt

Tunnus

Laskentasäännön tai tarkistuksen kuvaus

000

Päälomakkeen (VSRAKYHT) saa ilmoittaa tiedostossa vain kerran.

100
087

#943; Tiedonantovelvollisen tiedot -lomakkeen (VSRAKYHT) saa ilmoittaa
vain kerran
Jos ilmoitustyyppi (100) on P (perusilmoitus), ei ilmoitustunnistetta (087)
saa ilmoittaa

053

#946; Jos Tiedonantovelvollisen tiedot -lomakkeen (VSRAKYHT) ilmoitustyyppi (tunnus 100) on P (perusilmoitus), ei ilmoitustunnistetta (tunnus 087)
saa ilmoittaa
Kohdevuosi (053) ei saa olla tulevaisuudessa

052
053
052
053

# 914; Kohdevuosi ei saa olla tulevaisuudessa
Kohdekuukausi (052 ja 053) ei saa olla tulevaisuudessa.
#931; Kohdekuukausi ei saa olla tulevaisuudessa
Ilmoituksen "eräpäivä" on kohdekuukautta seuraavan toisen kuukauden
viidentenä päivänä. Perusilmoituksen voi kuitenkin lähettää ja aiempaa
ilmoitusta voi korjata 12 kk tästä eteenpäin.
Esimerkki: Toukokuun 2017 tiedostossa, jotka tiedonantovelvollinen
on antanut 5.7.2017, on ollut virhe. Tiedonantovelvollinen voi korjata
tietoa viimeistään 5.7.2018.

010
150
151
152

152
153

#932; Kohdekauden # viimeinen lähetys/korjauspäivä oli &.
Jos ei ole ilmoitettu tiedonantovelvollisen suomalaista y-tunnusta tai henkilötunnusta (010), on ilmoitettava tiedonantovelvollisen ulkomainen tunnus
(150), ulkomaisen tunnuksen tyyppi (151) ja kotivaltio (152)
#915; Jos ei ole ilmoitettu tiedonantovelvollisen suomalaista y-tunnusta tai
henkilötunnusta (010), on ilmoitettava tiedonantovelvollisen ulkomainen
tunnus (150), ulkomaisen tunnuksen tyyppi (151) ja kotivaltio (152)
Tiedonantovelvollisen kotivaltion nimi (153) on ilmoitettava, jos kotivaltion
(152) maatunnus on XX

150
010
151
152

#918; Tiedonantovelvollisen kotivaltion nimi (153) on ilmoitettava, jos kotivaltion (152) maatunnus on XX
Jos joku tiedoista Tiedonantovelvollisen ulkomainen tunnus (150), Tiedonantovelvollisen ulkomaisen tunnuksen tyyppi (151), Tiedonantovelvollisen
kotivaltio (152) on annettu, on ne kaikki annettava.
Tiedot on annettava jos ei ole annettu Tiedonantovelvollisen suomalaista ytunnusta tai henkilötunnusta (010).

160
159

#998; Jos joku tiedoista Tiedonantovelvollisen ulkomainen tunnus (150),
Tiedonantovelvollisen ulkomaisen tunnuksen tyyppi (151), Tiedonantovelvollisen kotivaltio (152) on annettu, on ne kaikki annettava.
Tiedonantovelvollisen osoitteen maan nimi (160) on pakollinen jos tiedonantovelvollisen osoitteen maatunnus (159) on XX

200
100

#940; Tiedonantovelvollisen osoitteen maan nimi (160) on ilmoitettava, jos
maatunnus (159) on XX.
Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön sukunimi (200) on pakollinen jos ilmoitustyyppi (100) on muu kuin D

201
100

#109; Pakollinen tieto puuttuu tietueelta
Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön etunimi (201) on pakollinen jos ilmoitustyyppi (100) on muu kuin D

202
203
100
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
209
210

010
155
156
157
158
159

205
206
207

#109; Pakollinen tieto puuttuu tietueelta
Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön puhelinnumero (202) tai sähköpostiosoite (203) on pakollinen kun ilmoitustyyppi (100) on muu kuin D
#937; Joko puhelinnumero tai sähköpostiosoite on ilmoitettava.
Jos Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön tiedoista on jotain annettu (tiedot
202-209), on annettava myös Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön nimi
(tiedot 200 ja 201)

#1053;Jos Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön tiedoista on jotain annettu
(tiedot 202-209), on annettava myös Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön
nimi (tiedot 200 ja 201)
Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön osoitteen maan nimi (210) on ilmoitettava, jos maatunnus (209) on XX
#950; Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön osoitteen maan nimi (210) on
ilmoitettava, jos maatunnus (209) on XX
Jos ei ole ilmoitettu tiedonantovelvollisen suomalaista y-tunnusta tai henkilötunnusta (010), on ilmoitettava tiedonantovelvollisen lähiosoite (155) tai
PL (156) ja postinumero (157) ja postitoimipaikka (158) kotivaltiossa ja
osoitteen maatunnus (159).
#916; Jos ei ole ilmoitettu tiedonantovelvollisen suomalaista y-tunnusta tai
henkilötunnusta (010), on ilmoitettava tiedonantovelvollisen lähiosoite (155)
tai PL (156) ja postinumero (157) ja postitoimipaikka (158) kotivaltiossa ja
osoitteen maatunnus (159)
Jos joku osoitetiedoista Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön lähiosoite
(205), PL (206), postinumero (207), postitoimipaikka (208) tai osoitteen
maatunnus (209) on annettu, pitää kaikki tiedot antaa kokonaisuudessaan.

208
209
#1052; Jos joku tiedoista yhteyshenkilön lähiosoite (205) tai PL (206) ja
postinumero (207), postitoimipaikka (208) ja osoitteen maatunnus (209)
annetaan, on ne kaikki annettava

9

HUOMAUTUKSET
Ei tietovirtakohtaisia huomautuksia.

10 YHTEYDENOTTOTIEDOT TEKNISISSÄ ASIOISSA
Sähköiset tiedustelut: tiedonsiirto@vero.fi.

11 OHJEITA JA ESIMERKKEJÄ
11.1 Ilmoitustunniste
Ilmoituskanava luo ilmoitustunnisteen perusilmoitukselle automaattisesti. Ilmoitustyypillä perusilmoitus (P) tietoa ei anneta.
Sisältää vastaanottavan palvelun tunnisteen:
 V = Ilmoitin.fi
 E = Lomake.fi

11.2 Tiedonantovelvollisen nimi
Rakennuttaja / pääurakoitsija / vuokratyön teettäjä. Yrityksen tai yhteisön virallinen nimi tai
henkilön virallinen sukunimi ja etunimet, silloin kun henkilö on yksityinen elinkeinoharjoittaja.

11.3 Kohdevuosi
Esitettävä muodossa vvvv (esim. 2017). Ilmoita se vuosi, jota ilmoituksen tiedot koskevat.
Kohdevuosi ei voi olla tulevaisuudessa.

11.4 Kohdekuukausi
Esitettävä muodossa kk (esim. 06) Ilmoita se kuukausi, jota ilmoituksen tiedot koskevat.
Kohdekuukausi ei voi olla tulevaisuudessa.
Pienin sallittu kohdekuukausi, katso tietuekuvauksen kohta 3 Tietojen korjaaminen.

12 LIITTEET
LIITE 1 - Esimerkki tunnus:tieto-paritapahtuman muodostamisesta
Tiedoston kuvitteellisessa esimerkissä on tietue VSRAKYHT (000).
Esimerkin tiedonantovelvollinen on Tiedonantovelvollinen Oyj, joka ilmoittaa ensimmäistä kertaa (perusilmoitus). Esimerkissä VSRAKYHT –tietuetta seuraa kaksi VSURAKKA tai VSTYONTE tietuetta
TIEDOSTO:
000:VSRAKYHT
100:P
053:2017
052:07
020:Tiedonantovelvollinen Oyj --Tiedonantovelvollisen tiedot
010:1234567-9
200:Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön sukunimi
201:Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön etunimi
202:+358401234567
999:1

000:VSURAKKA tai VSTYONTE
010: 1234567-9
…
999:2
000:VSURAKKA tai VSTYONTE
010: 1234567-9
…
999:3

