TULOREKISTERIN VAIKUTUKSET VEROTUKSEEN VERKKOSEMINAARIN 4.12.2018 CHAT-KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

Miten ja milloin ilmoitetaan tulorekisteriin?
Jos joulukuun palkat maksetaan tammikuun alussa, ilmoitetaanko ne
tulorekisteriin?
- Kyllä. Kun palkanmaksu tapahtuu 1.1.2019 tai sen jälkeen, niin ilmoitus annetaan
tulorekisteriin.
Milloin annetaan työnantajan erillisilmoitus? Annetaanko se aina kuukauden ajalta
maksetuista palkoista seuraavan kuukauden 5. päivä?
- Kyllä, viimeistään seuraavan kuukauden 5. päivä.
Pitääkö tulorekisterissä antaa myös kuukausittain ilmoitus, jos jonain kuukautena
palkanmaksua ei ole?
- Jos on säännöllinen työnantaja, tulee niinä kuukausina antaa erillisilmoituksella Ei
palkanmaksua -tieto. Satunnaisen työnantajan ei tarvitse.
Menevätkö palkka.fi:n kautta tarvittavat tiedot tulorekisteriin automaattisesti?
- Palkka.fi:ssä laskettujen palkkojen ilmoitus menee kotitalouksilla suoraan tulorekisteriin.
Yritysten pitää valita automaattinen ilmoitusliikenne.
Jos käytössä on palkka.fi järjestelmä, tuleeko sen lisäksi tehdä myös
kuukausittainen erillisilmoitus?
- Työnantajan erillisilmoituksen voi antaa myös palkka.fi:n kautta.
Miten ilmoitetaan: jos maksetaan palkkaennakko, koskeeko sitä tuo 5 päivän
ilmoittamisaika?
- Palkkaennakoista toimitetaan ennakonpidätys kuten muustakin palkasta. 5 päivän
ilmoitusaika koskee myös palkkaennakkoa.
Voiko maksusuoritukset jatkossakin ilmoittaa omavero-palvelun kautta kuten tähän
saakka on ollut työnantajasuoritusten ilmoittaminen?
- Ei. Kun maksu tapahtuu 1.1.2019 tai sen jälkeen, niin ilmoitus annetaan tulorekisteriin.

Oliko se niin, että nykyinen omavero sulkeutuu 31.12.2018? Joulukuun
työnantajasuoritukset yms. tulisi kuitenkin ilmoittaa 12.1.2019, Miten se menee?
- OmaVero ei sulkeudu. Siellä voi ilmoittaa jatkossakin vuoden 2018 tai aiempien vuosien
tietoja ja niiden muutoksia.
Palkansaajalla on kuukauden aikana pelkästään nautintaoikeus luontoisetuun
(puhelinetu), ei lainkaan rahapalkkatuloja. Ilmoitetaanko ainoastaan
erillisilmoituksella?
- Tehdään sekä palkkatietoilmoitus että työnantajan erillisilmoitus.
Jos yrittäjä saa palkkaa kerran/ pari vuodessa, miten/milloin tulisi ilmoittaa
puhelinetu 20€/kk. Riittääkö palkkatietoilmoitus ja erillisilmoitus joko 1/2019 tai
12/2019, joissa ilmoitetaan koko vuoden puhelinetua?
- Ei riitä. Jos kyse on pelkästään muuna kuin rahana annetuista eduista tai suorituksista
(esimerkiksi työntekijälle on annettu pelkästään luontoisetu, kuten puhelin- tai autoetu,
eikä lainkaan rahasuoritusta), ilmoita niitä koskevat tiedot tulorekisteriin kuukausittain,
viimeistään edun saamiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä.
Oy:n osakas/Ay:n yhtiömies ei nosta palkkoja vaan maksaa koko edellisen vuoden
päivärahat/ateriakorvaukset kerran vuodessa. Milloin ilmoitetaan kun kirjanpitäjä ei
tiedä maksupäivä (5 pv sisällä)?
- Kirjanpitäjälle on ilmoitettava maksupäivä. Ilmoitus on annettava 5 päivän kuluessa
maksupäivästä.
Täytyykö työntekijöiden tehdä jatkossa joka kuukausi matkalaskut
kilometrikorvauksista vai voiko ne maksaa esimerkiksi kuuden kuukauden välein tai
kerran vuodessa?
- Yritys voi valita, miten usein maksaa matkakuluja. Maksupäivä ratkaisee, milloin
ilmoitetaan tulorekisteriin.
Miten jatkossa ilmoitetaan sairausvakuutusmaksun vähennykset sairaslomista yms.
joista työnantaja on saanut Kelan korvausta? Pitääkö korjata takautuvasti oikealle
kuukaudelle, jos sillä hetkellä ei ole summaa tiedossa?
- Ilmoitetaan työnantajan erillisilmoituksella kohdassa sairausvakuutusmaksuista tehtävät
vähennykset. Pääsääntö on, että korjaukset pitää tehdä takautuvasti oikealle kuukaudelle,
mutta työnantaja voi halutessaan ilmoittaa vähennykset myös kuluvalle kuukaudelle.
Onko niin, että yrityksen aliorganisaatiot voivat tavallaan antaa omat työnantajan
erillisilmoitukset, kun erillisilmoituksia voi antaa useamman kuin yhden kerran
kuussa? Ja ne sitten summataan yhteen tulorekisterin toimesta?
- Verohallinto ei hyödynnä aliorganisaatioita. Työnantajan erillisilmoituksia tulisi antaa vain
yksi. Tulorekisteri ei estä useamman erillisilmoituksen antamista ja Verohallinnossa on

valmistauduttu tähän mahdollisuuteen, mutta velvoitteiden onnistuneen muodostumisen
kannalta toivottavaa olisi antaa vain yksi työnantajan erillisilmoitus kuukaudelta.
Kuuluuko toiminimellä toimivan ilmoittaa tulorekisteriin ansionsa?
- Ei, tulorekisteriin ilmoitetaan vain maksetut palkat. Toiminimi ei voi maksaa palkkaa
itselleen.
Millä tulolajin numerolla ilmoitetaan vuosilomapalkka ja sairausajan palkka?
- Tulolajeja koskeva neuvonta kuuluu tulorekisterille. Katso tulorekisteri.fi-sivulta
https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/bannerit/tulolajien-ja-tuloistav%C3%A4hennett%C3%A4vien-erien-selitteet.pdf

Mitä tuloja ilmoitetaan tulorekisteriin ja mitä Verohallinnolle?
Miten ilmoitetaan pääomatulona verotettavat korot ja niiden ennakonpidätys ja millä
aikataululla. Esim. Yhtiölle yksityishenkilön lainaamalle rahalle maksettu korko?
- Vain ansiotulot ja niihin liittyvät suoritukset siirtyvät ilmoitettavaksi tulorekisteriin. Esim.
yhtiölle yksityishenkilön lainaamalle rahalle maksettua korkoa ei ilmoiteta tulorekisteriin,
vaan Verohallintoon kuten ennenkin.
Miten osingot? Ilmoitetaanko tulorekisteriin maksetut osingot? Tehdäänkö vielä
vuosi-ilmoitukset vuodelta 2019?
- Tulorekisteri ei muuta osinkojen ilmoittamista. Ne ilmoitetaan Verohallintoon kuten
ennenkin.
Ilmoitetaanko työkorvaukset myös tulorekisteriin?
- Kyllä, jos työkorvauksen saaja ei ole ennakkoperintärekisterissä.
Pitääkö ennakkoperintärekisteriin kuulumattoman työkorvauksensaajan
arvonlisävero ilmoittaa tulorekisteriin?
- Työkorvaukseen sisältyvää arvonlisäveron osuutta ei ilmoiteta tulorekisteriin.
Webinaarissa sanottiin usein kysytyissä kysymyksissä, että ammattiyhdistyksen
jäsenmaksut ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla 408. Tulorekisterin ohjeissa
kuitenkin sanotaan, että Palkkatietoilmoituksella ei ilmoiteta esimerkiksi
ammattiyhdistysjäsenmaksuja. Eli ilmoitetaanko vai ei?
- Ammattiyhdistyksen jäsenmaksut ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla Nettopalkasta
vähennettävä muu erä.
Ilmoitetaanko hallitus- ja hallintoneuvoston palkkiot tulorekisteriin?

- Kyllä, ne katsotaan palkaksi.

Työnantajasuoritusten maksaminen
Maksetaanko työnantajasuoritukset jatkossa omalla viitteellään vai yhdessä
arvonlisäveron kanssa?
- Maksamiseen ei tule muutoksia. Jatkossakin käytetään oma-aloitteisten verojen
viitenumeroa sekä työnantajasuorituksille että alv:lle.

Työnantajarekisteri/säännöllinen työnantaja
Pitääkö yrityksen hakeutua säännölliseksi työnantajaksi, kun Ky:n vastuunalainen
yhtiömies ja äänetön yhtiömies (puoliso) saavat palkkaa kerran vuodessa
joulukuussa?
- Yrityksen pitää hakeutua säännölliseksi työnantajaksi
· jos se maksaa vakituisesti palkkaa vähintään 2 tai useammalle palkansaajalle tai
· jos se maksaa palkkaa samanaikaisesti vähintään 6 palkansaajalle, vaikka heidän
työsuhteensa ovat tilapäisiä ja tarkoitettu lyhytaikaisiksi.

Satunnainen työnantaja
Satunnaisen työnantajan ei siis tarvitse tehdä ilmoitusta joka kuukausi? Palkkoja
maksetaan ehkä kolmena kuukautena.
- Ei tarvitse tehdä ilmoitusta, kuin niinä kuukausina kun palkkoja tai muita suorituksia
maksetaan.
Jos satunnainen työnantaja maksaa kilometrikorvauksia; ei tarvitse tehdä
erillisilmoitusta?
- Jos työnantaja on antanut kuukauden aikana palkkatietoilmoituksen kustannusten
korvauksista, vaikka muuta palkanmaksua ei olisikaan, erillisilmoitus on annettava.
Erillisilmoituksen kohdassa sairausvakuutusmaksun määrä ilmoitetaan tällöin 0-tieto.
Kotitalous antaa työnantajan erillisilmoituksen silloin kun se maksaa palkkaa yli 1500
euroa vuodessa yhdelle tulonsaajalle.
Lue lisää: Työnantajan erillisilmoitus tulorekisterissä

Yhdistykset ja säätiöt
Joudun soittamaan useita yhdistyksen puheluita omalla kännykälläni vuoden aikaan.
Olemme yhdistyksen hallituksessa sopineet korvaukseksi 50 cent / puh.
Mites nyt toimimme jatkossa?
- Jos vapaaehtoiselle on aiheutunut ylimääräisiä puhelinkuluja yhteisön asioiden hoidosta omalla
puhelimellaan, yhteisön maksama korvaus puhelinkuluista on hänelle veronalaista tuloa, josta on
toimitettava ennakonpidätys. Maksetut korvaukset on ilmoitettava tulorekisteriin 5 päivän kuluessa
korvauksen maksupäivästä. Vapaaehtoinen saa tällöin vähentää hänelle yhteisön hyväksi tehdystä
työstä aiheutuneet puhelinkulut omassa verotuksessaan.
Tähän saakka erotuomareiden palkkiot on ilmoitettu kerran vuodessa, ovat pääsääntöisesti
olleet verotonta tuloa saajilleen. Onko jatkossa jokaiselta tuomarilta pyydettävä verokortti ja
mikäli käyttää esim palkka.fi:tä, syötettävä tuomareidenkin kaikki tiedot ohjelmaan?
Kyseessä on satunnaiset maksut, summat alkaen 10 euroa. Saajia voi hyvinkin olla useita
kymmeniä.
- Kilpailu- ja erotuomarit saavat yleensä palkkion tekemänsä työn perusteella. Useimmiten palkkion
maksaa urheilutilaisuuden järjestäjä, vaikka kolmas taho, kuten lajiliitto, nimeää kilpailu- tai
erotuomarin tehtäväänsä. Tällaisessa tilanteessa urheilutilaisuuden järjestäjän ja kilpailu- tai
erotuomarin välille ei muodostu työsuhdetta. Täten tehtävästä maksettavaa palkkiota pidetään
verotuksessa kilpailu- tai erotuomarin työkorvauksena. Palkkio ilmoitetaan tulorekisteriin
työkorvauksena silloin, kun saaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Tulosta on tällöin toimitettava
myös ennakonpidätys. Ennakonpidätyksen toimittamista varten on pyydettävä verokortti.
Verovapaat matkakustannusten korvaukset on ilmoitettava aina maksupäiväkohtaisesti
tulorekisteriin, ilman euromääräistä alarajaa.

Koskeeko ilmoitusvelvollisuus yhdistyksen maksamia palkkioita, stipendejä ja
kilometrikorvauksia?
- Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut,
palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset
kustannusten korvaukset on ilmoitettava. Tulorekisteriin ilmoitetaan maksetut päivärahat,
ateriakorvaukset ja kilometrikorvaukset. Myös luontoisedut, kuten puhelinetu tai autoetu,
on ilmoitettava. Verovapaita henkilökuntaetuja (kuten nettietu) ei kuitenkaan ilmoiteta
tulorekisteriin.
Tulorekisteri ei muuta stipendien tai apurahojen ilmoittamisen menettelyä. Ne ilmoitetaan
edelleen Verohallinnolle vuosi-ilmoituksella.

Kansainväliset tilanteet
Miten tulorekisterin myötä menee nykyisen NT1-lomakkeen tiedot esim. Norjan
verottajalle? Nykyäänhän Suomen verohallinto lähettää kopion Norjaan, mutta miten
ensi vuoden alusta asia hoituu?
- NT1 ja NT2-tiedot kulkevat jatkossakin pohjoismaiden välillä samoin kuin nykyisin.
Verohallinto siis lähettää tulorekisteriin annetut NT1 ja NT2 tiedot sen pohjoismaan
verohallinnolle jossa työskentely tapahtuu. NT1-tietojen antamisesta lähetetään lisäksi

työnantajalle ja työntekijälle ilmoitus. Ilmoitus on nähtävillä myös työnantajan
OmaVerossa.

