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Versiohistoria
Päivä
2.1.2017

Versio

Kuvaus

1.0

Ensimmäinen verovuoden 2017 julkaistu versio
Ilmoitettaville tiedoille on annettu tunnukset, jotta ilmoituksen voi
lähettää myös tunnustieto-parillisessa muodossa
Korjattu linkki 9.3 Kaupan kohteen määrä
Muutettu vero.fi:ssa olevien dokumentti-linkkien tilalle polku
Sähköisen asioinnin yleiskuvaus on päivittynyt

22.5.2017

1.1

Lähetyspäivä ja –aika (198) muutettu ohjelmiston tuottamaksi
aikaleimaksi ja samalla tiedosta on tehty pakollinen

29.5.2017

1.2

Muutoksia Arvopaperiyhtiön y-tunnus (129) ja Arvopaperin nimi
(128) P/V –tietoihin. Lisätty uusi tarkistus

2.2.2017

1

YLEISKUVAUS
Tämän dokumentin tarkoituksena on selittää lähetettävän tiedon rakenne ja aineistoon tehtävät tarkistukset. Tämän dokumentin lisäksi tietoa löytyy dokumentista vero.fi > Syventävät vero-ohjeet > Sähköinen asiointi > Kehittäjät > Toimintaohjeet >
Sähköisen ilmoittamisen yleiskuvaus.
Tämän tietuekuvauksen mukaiset tiedot voidaan ilmoittaa ainoastaan sähköisesti.
Vuosi-ilmoituslomaketta tietojen ilmoittamista varten ei ole.
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TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA
Ilmoituksen voi lähettää Katso-tunnisteella, jolla on yrityksen pääkäyttäjä-, rinnakkaispääkäyttäjä tai vuosi-ilmoittajan rooli.
Ilmoitettavat tiedot on määritelty Verohallinnon yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
antamassa päätöksessä.
Tämän tietuekuvauksen mukaisesti ilmoitetaan yleisesti verovelvollisen arvopaperikauppoja koskevat tiedot siltä osin, kun kaupat on tehty sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain tarkoittamilla säästövaroilla. Tiedonantovelvollisuus koskee
sekä ostoja että myyntejä. (Näitä yleisesti verovelvollisten sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain tarkoittamilla säästövaroilla tekemiä arvopaperikauppoja ei ilmoiteta arvopaperikauppojen vuosi-ilmoituksella VSAPUUSE).
Rajoitetusti verovelvollisia koskevat arvopaperikauppatiedot annetaan arvopaperikauppojen tietuekuvauksen VSAPUUSE mukaisesti myös silloin, kun arvopaperikaupat on tehty sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain tarkoittamilla säästövaroilla.
Sijoituspalvelulaissa tarkoitetun sijoituspalveluyrityksen, ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen ja muun sanotussa laissa tarkoitetun sijoituspalvelun tarjoajan, vakuutusyhtiölaissa tarkoitetun muun vakuutusyhtiön kuin työeläkeyhtiön, ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa tarkoitetun sivuliikkeen ja pääasiamiehen sekä vakuutusyhdistyslaissa tarkoitetun vakuutusyhdistyksen on toimitettava verohallinnolle verotusmenettelylain 15.4 §:ssä ja varainsiirtoverolain 30.1 §:ssä tarkoitetut tiedot tämän ohjeen mukaisesti.
Tiedonantovelvollisuus koskee osakkeiden, osaketalletustodistusten, warranttien,
merkintäoikeuksien, myyntioikeuksien sekä sijoitusrahaston rahasto-osuuksien ja yhteissijoitusyrityksen osuuksien kauppoja. Tiedonantovelvollisuus koskee myös säännellyllä markkinalla kaupan kohteena olevien johdannaissopimusten sekä sijoituspal-

velulain 1 luvun 10 §:n 1 momentin 3-9 kohdassa tarkoitettujen muiden johdannaissopimusten ostoja ja myyntejä. Tiedonantovelvollisuuden kannalta ei ole merkitystä
sillä, onko kaupan kohteena ollut arvopaperi kotimainen vai ulkomainen. Molemmissa
tapauksissa tehdyt ja välitetyt kaupat tulee ilmoittaa. Tiedonantovelvollisuus ei koske
joukkovelkakirjalainojen kauppoja. Merkintäoikeuksien ja myyntioikeuksien kaupat on
ilmoitettava kauppahinnan suuruudesta riippumatta. Elinkeinotulon verottamisesta
annetun lain 52-52c § ja 52f §:ssä tarkoitettujen yritysjärjestelyjen yhteydessä saatuja
enintään 100 euron suuruisia rahavastikkeita ei ilmoiteta, eikä myöskään osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:ssä tarkoitetuista osakkeiden yhdistelyn yhteydessä ylijääneiden
osakkeiden myynnin johdosta osakkaalle maksettavista enintään 100 euron suuruisista suorituksista.
Koska pitkäaikaissäästämissopimuksen mukaisesti sijoitetuille varoille kertyvää tuottoa ei veroteta säästämisaikana, annetaan tiedot ilman pitkäaikaissäästäjää koskevia
yksilöintitietoja.
3

TIETOJEN KORJAAMINEN
Saajakohtaisten ilmoitusten korjaamisesta on kerrottu ohjeessa Saajakohtaisten tietojen korjaaminen – poisto ja korjauslisäys. Ohje löytyy vero.fi > Syventävät vero-ohjeet
> Sähköinen asiointi > Kehittäjät > Toimintaohjeet.
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VOIMASSAOLO
Tämän tietuekuvauksen mukaiset rakenteet ja tarkistukset ovat voimassa tuotantoympäristöissä 13.6.2017 alkaen ja ovat voimassa siihen asti, kunnes uusi versio tietuekuvauksesta julkaistaan.
Tietojen antamisen eräpäivä on 31.1.2018.
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MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

.
Versio
1.0

Tiedon tunnus
198

1.1
1.2

198
96-106/129
66-95/128

6

Selite
Lisätty näkyväksi tietoluetteloon
Nimi muuttunut ja tieto pakolliseksi
Tieto muuttunut pakolliseksi
Tieto muutettu vapaaehtoiseksi

TIETOLUETTELO

Positio Tun- P/V
nus
1-8
000 P
9
087 P

10

Tieto
Lähetyspäivä ja -aika, välityspalvelu
täyttää
Ohjelmiston tuottama aikaleima
Arvopaperiyhtiön Y-tunnus
Arvopaperin nimi

121

V

L/T

Kuvaus

Muoto

Tietuetunnus
AN8
Tapahtumalaji
N1
0 = lisäys (alkuperäinen tapahtuma)
1 = poisto (p.oistaa alkuperäisen tapahtuman)
2 = korjauslisäys (korvaa alkuperäisen tapahtuman)
Ilmoittajarooli
N1
1 = Sijoituspalvelulaissa tarkoitettu sijoituspalveluyritys, ulkomainen sijoituspalveluyritys ja muu sanotussa laissa tarkoitetun sijoituspalvelun tarjoaja, vakuutusyhtiölaissa tarkoitettu vakuutusyhtiö, ulkomaisista
vakuutusyhtiöistä annetussa laissa tarkoitettu sivuliike
ja pääasiamies sekä vakuutusyhdistyslaissa tarkoitettu
vakuutusyhdistys.

Sallitut arvot
VSAPPSPS
0, 1, 2

1

11

084

P

12-26

123

P

Osto/myyntikoodi
N1
1 = osto
2 = myynti
3 = osakevaihdossa luovutetut osakkeet (EVL 52 f §)
4 = osakevaihdossa vastaanotetut osakkeet (EVL 52 f §)
6 = omien osakkeiden takaisinosto (osakkeenomistajille
suunnatulla tarjouksella)
Kauppahinta
+N15

P

Katso kohta 9.2 Kauppahinta
Osto- tai myyntipäivämäärä

27-34

124

35-48

125

P

49-63

126

V

Päivämäärän on oltava siltä vuodelta, jolta vuosiilmoitus annetaan.
Kaupan kohteen määrä (kpl)
Katso kohta 9.3 Kaupan kohteen määrä
Kaupan kohde (ISIN-koodi)

P

Kotimaisten osakkeiden osalta käytetään Arvopaperikeskuksen myöntämää ISIN-koodia ja ulkomaisten arvopapereiden osalta toimivaltaisen organisaation
myöntämää ISIN-koodia.
Arvopaperilajikoodi

64-65

127

PPKKVVVV

+N14
AN15

N2

Katso kohta 9.1 Arvopaperilajikoodi (127)

66-95
96-106
107-117
118-131

7

128
129
010
198

V/P
P
P
P

999

P

*
*

Arvopaperin nimi
Arvopaperiyhtiön Y-tunnus
Tiedonantovelvollisen Y-tunnus
Ohjelmiston tuottama aikaleima
Lopputunnus

1, 2, 3, 4, 6

01, 02, 03, 41,
42, 43, 44, 04,
05, 06, 08, 09,
11, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 58,
59, 61, 81, 82,
83, 84, 99

AN30
YTUNNUS
YTUNNUS
PPKKVVVV
HHMMSS
+N8

TARKISTUKSET

Uusi/
Muutt
Uusi

Tunnus

Laskentasäännön tai tarkistuksen kuvaus

128
129

Jos Arvopaperiyhtiön y-tunnus (129) on keinotunnus, pitää Arvopaperin nimi (128)
antaa.
#1309; Jos Arvopaperiyhtiön y-tunnus (129) on keinotunnus, pitää Arvopaperin nimi
(128) antaa.
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HUOMAUTUKSET
Tietovirtaan ei liity huomautuksia.
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OHJEITA JA ESIMERKKEJÄ

9.1

Arvopaperilajikoodi (127)

9.1.1

Arvot
Kotimaiset arvopaperit
01 perusosake, FDR
02 uusmerkintäoikeus
03 ilmaismerkintäoikeus
04 muut johdannaissopimukset
05 sijoitusrahaston rahasto-osuus
06 erityinen merkintäoikeus, optio-oikeus (myös työsuhdeoptio)
08 warrantti
09 indeksiosuus (ETF)
11 kotimainen myyntioikeus
41 osto-optio
42 myyntioptio
43 termiini
44 futuurit
Ulkomaiset arvopaperit
51 perusosake
52 uusmerkintäoikeus
53 ilmaismerkintäoikeus
54 muut johdannaissopimukset
55 yhteissijoitusyrityksen osuus
56 erityinen merkintäoikeus, optio-oikeus (myös työsuhdeoptio)
58 warrantti
59 yhteissijoitusyrityksen osuus (esim. indeksiosuus)
61 ulkomainen myyntioikeus
81 osto-optio
82 myyntioptio
83 termiini
84 futuuri
99 ulkomainen arvopaperi, jonka laatua ei tiedetä

9.1.2

Lisätietoa
Vuosivalvontaa varten ulkomaiset arvopaperit ilmoitetaan eri koodeilla kuin kotimaiset
arvopaperit. Helsingin pörssissä tehdyt kaupat ilmoitetaan kotimaisina, muut ulkomaisina.
Vakioidut ja niihin rinnastettavat kotimaiset johdannaissopimukset ilmoitetaan koodeilla 41-44. Optioista ilmoitetaan erikseen osto-optiot (koodi 41) ja myyntioptiot
(koodi 42). Ulkomaiset johdannaissopimukset ilmoitetaan vastaavalla tavalla koodeilla 81-84.
Kotimainen rahasto-osuus ilmoitetaan koodilla 05 ja siihen verrattava ulkomaisen yhteissijoitusyrityksen osuus koodilla 55, jonka lisäksi kohtiin ”Arvopaperin nimi” ja ”Arvopaperiyhtiön Y-tunnus” merkitään sijoitusrahaston nimi ja sijoitusrahaston Y-tunnus
(jos sijoitusrahastolla on Y-tunnus).
Kotimainen indeksiosuus (ETF) ilmoitetaan omalla koodilla 09 ja siihen verrattava ulkomaisen yhteissijoitusyrityksen osuus (esim. ulkomainen indeksiosuus) koodilla 59.
Suomen arvo-osuusjärjestelmään liitetty osaketalletustodistus (FDR) rinnastetaan ilmoituksella kotimaiseen perusosakkeeseen.

Ulkomainen arvopaperi ilmoitetaan ensisijaisesti arvopaperin laadun ilmaisevalla
koodilla. Koodia 99 käytetään ainoastaan silloin, kun arvopaperin laatua ei tiedetä.

9.2

Kauppahinta
Pelkkä ostohinta tai myyntihinta, mutta ei asiakkaan maksamaa välityspalkkiota, varainsiirtoveroa tai muita kauppoihin kohdistuvia kustannuksia.
Rahakenttiin viedään etunollat. Rahamäärät ilmoitetaan euroina ja sentteinä ilman
erotinmerkkiä, esimerkiksi 1681 euroa 89 senttiä ilmoitetaan lukuna 168189. Tiedon
puuttuessa rahakenttä täytetään nollilla. Rahakenttiin ei viedä etumerkkiä eikä rahamäärä saa olla negatiivinen.

9.3

Kaupan kohteen määrä
Täyttö oikealle, etunollat, ei erotinmerkkiä (pilkkua tai pistettä).
Ilmoitetaan 6 desimaalin tarkkuudella.
Esim. 1500 kpl ilmoitetaan lukuna 00001500000000 ja 0,765 kpl lukuna
00000000765000.

