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Agenda

 Ennakkoon esitetyt kysymykset

 Ilmoitin.fi tammikuun versiopäivitys (26.1.2021)

 Ilmoitin.fi -vuosi-ilmoituksista

 Vero API ajankohtaista

 Vero API - Aikaleimojen muoto

 Trace

– Rekisteröityneen säilyttäjän vuosi-ilmoitus (WRP101)

– Julkisesti noteeratun yhtiön vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista osingoista 

(WRP102)



Ennakkoon esitetyt kysymykset

 DAC6-ilmoitukset: Milloin englanninkielinen versio XML-raportointiin liittyvästä 

teknisestä soveltamisohjeesta julkaistaan? 

 Soveltamisohje on julkaistu englanniksi tammikuun loppupuolella. Linkki ohjeeseen 

löytyi DAC6:n kohdalta 2018 -> (Reports can be submitted starting 1 June 2020) 

 Specifications - Direct data transfers and other e-filings

 Julkaisun yhteydessä tietuekuvaus katosi sivulta  virhe on nyt korjattu ja sivulta löytyy 

seuraavat linkit:

https://www.vero.fi/en/About-us/it_developer/data-format-specifications/specifications__direct_data_transfers_a/


Ilmoitin.fi tammikuun versiopäivitys (26.1.2021)

 Voi tarkastaa ja lähettää yhteisöjen (4, 6, 6B, 6C, 6U) tuloveroilmoituksia vuoden 2021 tilikausille.

 Voi tarkastaa ja 1.3 alkaen lähettää vuoden 2021 vuosi-ilmoituksia.

 CbC/DAC4 - Verotuksen maakohtaisen raportin CbC skeeman päivitys 2.0 mukaiseksi (kts. tiedote vero.fi-

sivuilta).

 Aineiston saapumisilmoitusta on muokattu.

Versiopäivityksen tekniset muutokset ohjelmistokehittäjille:

 Lisätään yhteisöjen (4, 6, 6B, 6C, 6U) 2021 formaatit ja tietuekuvausten mukaiset TaMo-tarkistukset 

(tietuekuvaus löytyy vero.fi-sivuilta).

– 048-tiedon sisältävissä tietovirroissa muutetaan 048-tieto pakolliseksi (aikaisemmin vapaaehtoinen).

 Lisätään vuosi-ilmoitusten 2021 formaatit ja tietuekuvausten mukaiset TaMo-tarkistukset (tietuekuvaus 

löytyy vero.fi-sivuilta).

– 048-tiedon sisältävissä tietovirroissa muutetaan 048-tieto pakolliseksi (aikaisemmin vapaaehtoinen).

 CbC/DAC4 - Verotuksen maakohtaisen raportin CbC 2.0 päivitys.

– Tekninen soveltamisohje v1.9 (XML-skeema 2.0, käytössä 26.1.2021 alkaen)

 Lisätty huomautus ReportingFI-rakenteen poistamisesta CRS- ja DAC2 -vuosi-ilmoituksilta.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__tuloveroilmoitu/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__vuosiilmoitu/
https://www.vero.fi/contentassets/4be5ede7345a4b32a394d7a230ae807c/cbc-ilmoitus_tekninen-soveltamisohje-1.9_fi.pdf


Ilmoitin.fi -vuosi-ilmoituksista

 Vuosi-ilmoitusten eräpäivä oli 1.2.

 Vuosi-ilmoituksien eräpäivien läheisyydessä ilmoitin.fi taustatarkistus 

ruuhkaantuu ja aineistojen tarkastus kestää huomattavan pitkään  aiheuttaa 

yhteydenottoja asiakkailta.

 Ruuhkautumisen syynä isot aineistot, useita kymmeniä megoja. Pienempien 

aineistojen osalta käsittely on nopeampaa.

 Ensi vuoden osalta kannattaa miettiä olisiko ohjelmistokohtaisesti mahdollista 

pilkkoa aineistoa pienempiin osiin  vähentää yhteydenottoja ja aineistojen 

tarkastustulokset on nopeammin saatavilla.



Vero API ajankohtaista

 Uusimmat tuotantoympäristössä julkaistut rajapinnat 

– Ennakonpidätystiedot maksajille

– Tapahtumahaku

– Alustatalouden ilmoitukset

– Autoverotus

 Kevään aikana julkaistavia rajapintoja

– Kirjeet ja päätökset (Desicion and Letters)

– Selvityspyynnöt (Information request)

– Ennakkoveron hakeminen Yhteisöt (CIT Prepayment request)

– Rekisteritilan näyttäminen (View role registration and tax period info)

 Käy tutustumassa Vero API rajapintoihin osoitteessa: Vero API - vero.fi

 .

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/veron-rajapintapalvelut/vero-api/


Vero API - Aikaleimojen muoto

 Aikaleima ei ole ollut ISO8601:n tai RFC3339:n mukainen

 Nykyinen aikaleima on muodossa "2020-02-27 19:30:22.364" ja uusi formaatti 

tulee olemaan "2020-02-27T19:30:22.364+02:00

 Muutoksen vaikutukset rajapintoihin: 

– Alustatalous rajapinnan maksupäivä/aika -kenttä 

– Kaikkien ilmoitusrajapintojen paluusanomassa tuleva kuittaus aikaleima

 Muutos tehdään maaliskuun aikana tuotantoon. Testiympäristöön muutos 

tehdään helmikuun aikana.

 Jos käytätte näitä rajapintoja niin lähettäkää kommentteja millaisia vaikutuksia 

tämä aiheuttaa ohjelmistoille. Kommentit voi osoittaa ohjelmistotalot(at)vero.fi -

osoitteeseen



Muuta ajankohtaista

 Uusin uutiskirje ohjelmistokehittäjille lähetettiin 22.1.2021

– Uutiskirje on luettavissa täältä: Uutiskirje ohjelmistokehittäjille (mailpv.net)

 Seuraava Teams -klinikka perjantaina 5.3. klo. 9.00

– uutiskirjeessä virhe klinikoiden osalta  perjantai 2.4.2021 klinikkaa ei järjestetä kyseessä on 

pitkäperjantai

 Verohallinnon ja ohjelmistokehittäjien yhteistyöpäivä 

– perjantai 21.5.2021 klo. 9.00 alkaen

– ilmoittautuminen ja aikataulu yhteistyöpäivään julkaistaan myöhemmin vero.fi:ssä Tilaisuudet 

2021 -sivuilla.

https://verofi.mailpv.net/archive/show/4257098


Trace
Rekisteröityneen säilyttäjän vuosi-ilmoitus (WRP101)

Julkisesti noteeratun yhtiön vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille 

maksetuista osingoista (WRP102)



Yhteistä WRP101 ja WRP102 (1/3) 

 Molemmat tietovirrat perustuvat OECD:n julkaisemaan TRACE XML-skeemaan 

sekä TRACE XML Schema and User Guide skeeman ohjeistukseen

– pohjana siis sama skeema

 Suomessa TRACE XML-skeeman ympärille on rakennettu kansallinen 

poikkeus, Trace_wrapper, joka ei sisälly OECD:n julkaisemaan Trace-

skeemaan.

 Trace_wrapper sisältää

– tietoja ilmoituksen lähettäjästä (UserId), ilmoituksen tuottaneesta ohjelmistosta (Software) 

sekä ilmoittajasta (CustomerId)

– TypeOfReturn - Ilmoitustyyppi, jolla kerrotaan, onko tietovirta

 WRP101 = Rekisteröityneen säilyttäjän vuosi-ilmoitus

 WRP102 = Julkisesti noteeratun yhtiön vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista 

osingoista

http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/trace-xml-schema-user-guide.htm


Yhteistä WRP101 ja WRP102 (2/3)

– vero.fi sivulla on julkaistu

 Tekniset soveltamisohjeet (ensimmäiset versiot)

– Rekisteröityneen säilyttäjän vuosi-ilmoitus (WRP101)

– Julkisesti noteeratun yhtiön vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista osingoista (WRP102)

– Esimerkkiaineistoja

– Skeemat (.xsd)

– OECD skeemalla käytettävä nimiavaruus on oltava "trc"

– Trace_wrapper osassa nimiavaruus on "trcwrp"

– OECD:n skeemasta poiketen, TraceBody rakenteita voi olla vuosi-ilmoituksella vain yksi

– Jotkut skeemalla olevat elementit eivät ole käytössä Suomessa, merkitty 

soveltamisohjeeseen "Elementti ei käytössä.."

– Jos elementti on skeemalla pakollinen, mutta siinä sallitaan jättää tieto antamatta, elementti 

täytetään 'XX', ellei soveltamisohjeessa ole muuta ohjeistusta

 tämä ohjeistus muuttumassa tuloissa oleville uusille soveltamisohjeille. Nyt julkaisussa 

olevissa ohjeistetaan antamaan tyhjä tieto välilyönnillä

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__vuosiilmoitu/
https://www.vero.fi/contentassets/c3dcde0af9374153aada7e6c63f4cfcc/verohallinto_rekister%C3%B6ityneen_s%C3%A4ilytt%C3%A4j%C3%A4n_vuosi-ilmoitus_tekninen_soveltamisohje.pdf
https://www.vero.fi/contentassets/c3dcde0af9374153aada7e6c63f4cfcc/verohallinto_julkisesti-noteeratun-yhti%C3%B6n-vuosi-ilmoitus-rajoitetusti-verovelvollisille-maksetuista-osingoista-tekninen-soveltamisohje.pdf


Yhteistä WRP101 ja WRP102 (3/3) 

 Tietovirroilla ei ole korvaavuusmenettelyä, kuten esim. FATCA tai CRSDAC2 

tietovirroissa vaan korjaukset annetaan korjausmenettelyllä

– CorrMessageRefId ja CorrDocRefId elementeissä kerrotaan, mitä aiempaa ilmoitusta ja 

tietuetta korjataan

 Payment-rakenne: Suositeltava tapa on ilmoittaa jokainen osingonmaksu 

omassa GroupAICI-rakenteessa, jolloin osingonsaajatiedot kertautuvat, mutta 

jokainen osingonmaksu yksilöidään omalla DocRefIdllä. Tällöin yksittäistä 

osingonmaksua pystytään korjaamaan itsenäisesti

– tähän tulossa todennäköisesti myös tarkistus seuraavissa julkaistavissa soveltamisohjeissa



Eroja

– WRP101

 TypeOfReturn = WRP101

 Jos ei ole välitetty  osinkoja, annetaan vuosi-

ilmoitus kyseiseltä vuodelta ns. nollailmoituksena 

(TRACE703)

 SubmittedBy elementti ei käytössä

 AI/SendingCompanyAIIN elementin 

asiakastunnuksen pitäisi kuulua 

säilyttäjärekisteriin

 Erittelytiedot (Tracebody) ja yhteenvetotiedot 

(Summary) annetaan erillisissä fyysisissä 

tiedostoissa

– WRP102

 TypeOfReturn = WRP102

 Ilmoitus annetaan, jos kalenterivuoden aikana on 

jaettu osinkoja

 SubmittedBy-elementti käytössä

– ilmoitetaan ilmoituksen antajan tyyppi sekä y-tunnus 

tai muu mahdollinen tunnus

 WRP201 = Tilinhoitaja

 WRP202 = Arvopaperikeskus

 WRP203 = Muu ilmoittaja

 Summary-rakennetta ei ilmoiteta

Tietovirtojen eri elementtien sisällölliset erot tarkemmin soveltamisohjeissa



Ilmoitin-palvelu

– tietovirtojen oikeellisuuden tarkistaminen ja lähettäminen tapahtuu Ilmoitin.fi-palvelussa 

samalla tavalla kuin kaikkien muidenkin sitä kautta kulkevien aineistojen käsittely

 skeema, tarkistukset ja huomautukset sisältyvät Ilmoitin.fi-palveluun

– tietovirtojen rakenteet, elementit, tarkastukset ja huomautukset ovat Ilmoitin.fi-palvelun 

testiympäristössä voimassa jo nyt. Myös muodollisesti oikeellisen ilmoitusaineiston 

lähettämisen testaus onnistuu.

– Tuotantoympäristössä (www.ilmoitin.fi) rakenteet, elementit ja Ilmoitin.fi-tarkistukset ovat 

voimassa 26.11.2021  alkaen. Tuotantoympäristössä lähetys on sallittu 1.1.2022 alkaen.

– lähettämiseen tarvittava tunnistautumistapa, roolit ja edustusoikeudet löytyvät Tunnistustavat, 

roolit ja edustusoikeudet - Ilmoitin.fi

https://testi.ilmoitin.fi/
https://testi.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit


Klinikassa esitetyt kysymykset

 Milloin tulee pdf-verolomakkeet vuodelle 2021 (6B, 4 ja 6C jne.)?

– Lomakkeet julkaistaan maaliskuun alussa

 Tuloveroilmoituksen Access 2021, milloin tietuekuvaussivulle?

– Tuloveroilmoituksen Access 2021 pyritään päivittämään sivuille helmikuun aikana



Kiitos osallistumisesta!
Johanna Erkkilä 

ohjelmistotalot(at)vero.fi


