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Ilmoitin.fi; ajankohtaista maaliskuun versiopäivityksestä

 16.3.2021 - TaMo tarkistusmoduulin maaliskuun suunniteltu tuotantotestiin siirto

 30.3.2021 - TaMo tarkistusmoduulin maaliskuun tuotantoon siirto

 Ilmoittimen 3/2021 version muutoksia

– FATCA ja CRS/DAC2 - uusia tarkistuksia 

– VSOSERIT 2021 lisättävä tarkistus

 Tunnus: 236

 Tarkistuksen kuvaus: Osakkeiden kappalemäärä (236) ei saa olla nolla.

– Energiatuotteen valmisteveron palautushakemus (EVP tietuekuvaus 2021 muutokset)

 1.1.2021 tulee lakimuutos, jolloin energiatuotteen valmisteveroon tulee uusi laji Biojäteöljy T, jota voi 

käyttää sekä maataloudessa, että kasvihuoneviljelyssä. Nykyisen Biojäteöljyn nimen perään tulee R.



Katson käyttö päättyy

 Katso-tunnistetta ja Katso-valtuuksia ei voi käyttää 1.5.2021 alkaen.

 Kirjaudu asiointipalveluihin henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, 

mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Mobiilivarmenne tai varmennekortti 

voivat olla myös organisaation tarjoamat.

 Katso-palvelu poistuu käytöstä − näin siirryt Suomi.fi-palvelun käyttäjäksi

 Näin annat Suomi.fi-valtuuden veroasiointiin

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/asioi-verkossa/valtuuttaminen/katso-palvelu-poistuu-k%C3%A4yt%C3%B6st%C3%A4--n%C3%A4in-siirryt-suomi.fi-palvelun-k%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4ksi/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/asioi-verkossa/valtuuttaminen/


Tietuekuvauksissa vaadittu tieto 048 

 Ilmoituksen tuottanut ohjelmisto - Tieto 048 

 Verohallinto ylläpitää listaa ohjelmistoista, ohjelmistoa vastaavasta tarkistemerkistä ja ohjelmistojen 

yhteystiedoista  tiedot on tärkeä pitää ajan tasalla 

 Tiedot ja niissä tapahtuneet muutokset tulee ilmoittaa osoitteeseen ohjelmistotalot(at)vero.fi 

 Ilmoituksen tuottanut ohjelmistotieto (048) kerätään jatkossa kaikista tietovirroista ja se otetaan 

tietovirroittain vaiheittain käyttöön

 Tunnukselle 048 annettu tieto on ohjelmiston itsensä määriteltävissä ja se voi olla esimerkiksi ohjelmiston 

nimi ja ohjelmistoversio



Vero API ajankohtaista

 Tuotantotestiin julkaistavia rajapintoja maaliskuun lopussa:

– Kirjeet ja päätökset (Desicion and Letters)

– Selvityspyynnöt (Information request)

– Ennakkoveron hakeminen Yhteisöt (CIT Prepayment request)

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

 Uudet rajapinnat nähtävissä ja kokeiltavissa hiekkalaatikossa 

 Vero API rajapinnat nähtävillä osoitteessa: Vero API - vero.fi

 Uusien rajapintojen aikataulun tarkentuessa, viestimme asiasta Vero API slack-

kanavalla sekä maaliskuun uutiskirjeessä 

– Jos haluat liittyä Vero API slack-kanavalle, lähetä liittymispyyntö ohjelmistotalot(at)vero.fi 

osoitteeseen

– Ohjelmistokehittäjien uutiskirje lähetetään viikolla 12

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


Vero API - Aikaleimojen muoto päivitys tuotantoympäristöön 16.3.

 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

 Testiympäristöön muutos on tehty helmikuun aikana.

 Muutoksen vaikutukset rajapintoihin: 

– Alustatalous rajapinnan maksupäivä/aika -kenttä 

– Kaikkien ilmoitusrajapintojen paluusanomassa tuleva kuittaus aikaleima

 Jos käytätte näitä rajapintoja niin lähettäkää kommentteja millaisia vaikutuksia 

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

osoitteeseen



EMCS-sanoma-asiointiin tulevat tekniset muutokset 

Mikä muuttuu EMCS-sanoma-asioinnissa? 

 Infotilaisuus Teamsin välityksellä keskiviikkona 17.3.2021 klo 14 - 15.

 Tilaisuudessa kerromme EMCS:n kotimaisille sanoma-asiakkaille ja ohjelmistotaloille, minkälaisia teknisiä 

muutoksia EMCS-sanoma-asiointiin on tulossa, kun EMCS siirtyy Verohallinnon järjestelmäympäristöön 

alkuvuodesta 2023. 

Tilaisuuden ohjelma; Valmisteverotus, EMSC-projektin puolesta:

 EMCS lyhyesti: Mikä muuttuu, milloin ja miksi? 

 Rajapintateknologiamuutokset

– Mitä tarkoittaa Verohallinnon REST-rajapinta?

– Vero-API-konseptin esittely

 Muut mahdollisesti EMCS-järjestelmään liittyvät muutokset

 Keskustelua ja osallistujien kysymyksiä

Ilmoita osallistumisestasi osoitteeseen ohjelmistotalot(at)vero.fi 15.3. mennessä. Teams-linkki lähetetään 

antamaasi sähköpostisoitteeseen ennen tilaisuutta.



EMCS-järjestelmä

 EMCS-järjestelmä - vero.fi

 EMCS tulee sanoista Excise Movement and Control System. 

 Se on sähköinen järjestelmä, jonka avulla valvotaan EU:ssa yhdenmukaistetun 

valmisteveron alaisten tuotteiden eli alkoholin, alkoholijuomien, tupakan ja 

nestemäisten energiatuotteiden verottomuusjärjestelmässä tapahtuvia siirtoja 

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/valmisteverotus/valiaikaisen_verottomuuden_jarjestelma/emcs/


Mihin EMCS-järjestelmää käytetään?

 EMCS-järjestelmää käytetään

– Euroopan unionin jäsenmaiden välisiin siirtoihin

– kun valtuutettu varastonpitäjä toimittaa tuotteet vientiin verottomasta varastosta

– kun tuotteita tuodaan unionin ulkopuolelta ja ne halutaan siirtää verottomuusjärjestelmään 

tuonnin yhteydessä.

 EMCS-järjestelmää voidaan käyttää myös

– kun siirretään yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita verottomien varastojen välillä 

Suomessa.

 EMCS-järjestelmän käytön sijasta näissä Suomen sisäisissä siirroissa on myös 

mahdollista käyttää yksinkertaistettua menettelyä.



Muuta ajankohtaista

 Seuraava ohjelmistokehittäjien klinikka perjantaina 7.5.2021 klo. 9

 Verohallinnon ja ohjelmistokehittäjien yhteistyöpäivä 

– perjantai 21.5.2021 klo. 9.00 alkaen

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

2021 -sivuilla.



Kiitos osallistumisesta!
Johanna Erkkilä

ohjelmistotalot(at)vero.fi


