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Versiohistoria 

 

Päivä Versio Kuvaus 

30.3.2021 1.3 Maksupäivän rajaus 

1 YLEISTÄ 

1.1 Muutokset edelliseen vuonna 2016 päivitettyyn tietuekuvaukseen 

Tietuekuvaus on päivitetty. Ilmoituksen voi antaa vain ajalta 01012011-

31122020. 

1.2 Mitkä tiedot etuuden maksajan tulee ilmoittaa? 

Vakuutusyhtiöiden ja muiden etuuksien maksajien on ilmoitettava 

Verohallinnolle maksamistaan etuuksista, jotka on Perintö- ja lahjaverolain 7 a 

ja 18 a §:ssä lueteltu. 

1.3 Tietojen tekninen tarkistaminen ja varmistus 

Lähetettävien tiedostojen pitää olla Verohallinnon antamien tietuekuvausten 

mukaisia. Tie don antajan on tarkistettava, että henkilö- ja yritystunnukset ja 

euromäärät ovat oikeita. 

Samoin on tarkistettava, että ilmoituksella on kaikki pakolliset tiedot. 
Verohallinto ei ota    vastaan virheellisiä tai puutteellisia tiedostoja. 

1.1.2016 alkaen verohallinto vastaanottaa ilmoituksia ainoastaan 

sähköisesti verohallinnon Ilmoitin-palvelun kautta annettuina 

tietuekuvauksen mukaisina tiedostoina. (www.Ilmoitin.fi) 

1.4 Milloin tiedot on luovutettava? 

Tiedot on annettava kuukausittain maksukuukautta seuraavan kuukauden 

loppuun men nessä. (Esimerkki: jos etuus on maksettu 5.2., ilmoitus on 

annettava 31.3. mennessä.) 

1.5 Panttioikeuden haltijoiden tietojen ilmoittaminen 

Panttioikeuden haltijalle maksettu vakuutuskorvaus on myös ilmoitettava 

(Verohallituksen päätös Dnro 157/36/2010 1 § 7). Panttioikeuden haltijan 

tiedot on ilmoitettava samassa muodossa kuin muidenkin 

ilmoitusvelvollisten. Panttioikeuden haltijasta merkitään positioon 75. Kun 

ilmoitetaan panttioikeuden haltijan tietoja, on aina ilmoitettava myös 

edunsaa- jan tiedot, vaikka hänelle ei maksettaisikaan korvauksia 

(korvaussummaksi merkitään nolla). 

Edunsaajan ja panttioikeuden haltijan/-haltijoiden vakuutustunnusten pitää olla 

samat 



 

1.6 Ilmoitusten toimittaminen Verohallintoon 

Ilmoitusten lähettämiseen on käytettävissä www.ilmoitin.fi osoitteessa 

oleva sähköisen ilmoittamisen palvelu. 

Mikäli etuuksia maksaneen yrityksen tietojärjestelmä ei tuota sähköisiä 

ilmoituksia, voi il moittaja hyödyntää Verohallinnon tarjoamaa www.ilmoitin.fi –

palvelussa olevaa excel- taulukkoa, jonka makrojen avulla syntyy tämän 

tietuekuvauksen mukaiset ilmoitukset. Ilmoituksen toimittamisesta saa 

lisätietoa osoitteesta: tiedonsiirto@vero.fi. 

1.7 Tunnistautuminen 

Tietovirran vaatiman tunnistautumistavan, vaaditun roolin sekä tiedon siitä, 

mistä kohdasta tietovirtaa valtuutus tarkastetaan voi tarkastaa sivulta 

Tunnistustavat, roolit ja edustusoikeudet (Ilmoitin.fi > Ohjeet ja apuvälineet > 

Tunnistustavat, roolit ja edustusoikeudet). 

2 VOIMASSAOLO 

Tämän tietuekuvauksen mukaiset rakenteet ja tarkistukset ovat voimassa 

tuotantoympäristöissä 30.3.2021 alkaen ja ovat voimassa siihen asti, kunnes 

uusi versio tietuekuvauksesta julkaistaan. 

Perintö- ja lahjaverolain vakuutustiedot (E) tulee antaa 1.1.2021 jälkeen 

maksetuista korvauksista Tulorekisteriin. 

3 KIINTEÄMITTAINEN TIETUE 

Kiinteänmittainen tietue on pituudeltaan 85 merkkiä. 

Kiinteämittaisilla tietueilla kaikki tiedot esitetään merkkimuodossa. 

Rahakenttiin viedään etunollat. Rahamäärät ilmoitetaan euroina ja sentteinä 

ilman erotinmerkkiä, esimerkiksi 1681 euroa 89 senttiä ilmoitetaan lukuna 

168189. Tiedon puuttuessa rahakenttä täyte- tään nollilla. Rahakenttiin ei 

viedä etumerkkiä eikä rahamäärä saa olla negatiivinen. 

Aakkosellinen tieto tasataan tietokentän vasempaan laitaan ja ilmoitetaan 

suuraakkosin. Tietuekuvauksessa tiedot, joiden tarkentimena on P, ovat 

pakollisia tietoja. 

Tietuekuvauksessa tieto, jonka tarkentimena on T, on tarvittaessa tieto. 

Mikäli ilmoittaja tekee usean maksuperusteen ilmoituksen samalle 

edunsaajalle, tulee kai- kista antaa oma ilmoituksensa. 

 

  

http://www.ilmoitin.fi/
http://www.ilmoitin.fi/
mailto:tiedonsiirto@vero.fi
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=E
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSY02C
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSY02C


 

4 MUUTOKSET EDELLISEEN VERSIOON 

 

Versio Tiedon 

positio 

Tieto Selite 

1.3 36-43 Korvauksen maksupäivä Sallitaan aikaväli 01012011 

- 31122020 

  

5 TIETOLUETTELO 

 

Positio P/V T L/T Kuvaus Muoto Sallitut 

arvot 

1 P   Tietuetunnus A1 E 

2 P   Etuuden maksuperuste 

1 = Kuolemantapakorvaus/hautausavustus  
2 = Muu vakuutuskorvaus  
3 = Eläkevakuutuksen perusteella maksetun 
kuolemanvaravakuutuksen säästösumma  
4 = Eläkevakuutuksen perusteella maksetun 

kuolemanvaravakuutuksen säästösumman ylittävä 

osuus  

N1 1,2,3,4 

3-13 P   Edunsaajan henkilötunnus tai y-tunnus YTUNNUS|| 

HETU 

 

14-24 P   Vakuutuksen ottajan/vainajan henkilötunnus YTUNNUS|| 

HETU 

 

25-35 P   Maksetun korvauksen pääoma/ 

kuolemantapauksen johdosta maksettu korvaus. 

Ilmoitetaan sentin tarkkuudella, täyttö oikealle 

etunollin, esim. 00000350050 tarkoittaa 3500 

euroa ja 50 senttiä. 

N11  

36-43 P   Korvauksen maksupäivä PPKKVVVV  

44-63 P   Vakuutuksen numero tai muu tunnus AN20  

64-74 P   Vakuutuksenantajan y-tunnus Y-TUNNUS  

75 T   Panttioikeuden haltija N1 1 

76-85    Varatila   

 



 

6 TARKISTUKSET 

 

Uusi/ 

Muutt 

Positio Laskentasäännön tai tarkistuksen kuvaus 

U 36-43 #1748; Korvauksen maksupäivän on oltava ajalta 01012011 - 31122020. 

 

7 HUOMAUTUKSET 

Tietovirtaan ei liity huomautuksia. 
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