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Versiohistoria
Päivä

1

Versio

Kuvaus

2.1.2018

1.0

Ensimmäinen verovuoden 2018 julkaistu versio

11.6.2018

1.1

Muutoksia tietojen Kaupan kohde (ISIN-koodi), Arvopaperin nimi ja
Arvopaperiyhtiön Y-tunnus pakollisuuksiin ja tunnistetietoon

YLEISKUVAUS
Tämän dokumentin tarkoituksena on selittää lähetettävän tiedon rakenne ja aineistoon
tehtävät tarkistukset. Tämän dokumentin lisäksi tietoa löytyy dokumentista vero.fi >
Tietoa Verohallinnosta > Tietoa verotuksesta > Ohjelmistokehittäjät > 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
Tietovirran vaatiman tunnistautumistavan, vaaditun Katso-tunnisteen vahvuuden ja
roolin tarkastetaan voi tarkastaa täältä.
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 sijoituspalvelulain 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.
Samana päivänä samalla arvopaperilla tehdyt kaupat tulee laskea yhteen ja ilmoittaa
yhtenä ilmoituksena, jotta tiedot eivät mene toistensa päälle (ks. tarkemmin tunnistetiedot ja vuosi-ilmoitusten korjaamismenettelyn muutokset).
3

TIETOJEN KORJAAMINEN
Tietojen korjaaminen on kuvattu dokumentissa vero.fi > Tietoa Verohallinnosta > Tietoa verotuksesta > Ohjelmistokehittäjät > Toimintaohjeet > Tiedostona sähköisesti annettujen vuosi-ilmoitusten korjaaminen.
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VOIMASSAOLO
Tämän tietuekuvauksen mukaiset rakenteet ja tarkistukset ovat voimassa tuotantoympäristöissä 11.6.2018 alkaen ja ovat voimassa siihen asti, kunnes uusi versio tietuekuvauksesta julkaistaan.
Tietojen antamisen eräpäivä on 31.1.2019.
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MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

.
Versio
1.1
1.0
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Tiedon tunnus
49-63/126
66-95/128
96-106/129
9/087
10/121
9/082
132-166/048
167-178/014
179-213/041
214-248/042
12-26/123

Tieto
Kaupan kohde (ISIN-koodi)
Arvopaperin nimi
Arvopaperiyhtiön Y-tunnus
Tapahtumalaji
Ilmoittajarooli
Poisto
Ilmoituksen tuottanut ohjelmisto
Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto
Yhteyshenkilön nimi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
Kauppahinta

35-48/125

Kaupan kohteen määrä (kpl)

49-63/126

Kaupan kohde (ISIN-koodi)

107-117/010

Tiedonantovelvollisen y-tunnus

Selite
Muutettu P  V ja T  ET
Muutettu T  ET
Muutettu tunnistetiedoksi (T)
Poistettu
Muutettu varatilaksi
Lisätty uutena tietona

Muutettu tiedon muoto
+N15  R12,2
Muutettu tiedon muoto
+N14  +D7,6
Muutettu tiedon muoto
AN15  ISIN
Muutettu pakolliseksi
Muutettu tiedon muoto
YTUNNUS  YTUNNUS2
Kiinteämittaisen tietueen pituus
muuttunut 131  248

TIETOLUETTELO

Positio Tun- P/V T
nus
1-8
000 P
T
9
082 V

L/T

Kuvaus
Tietuetunnus
Poisto

Muoto
AN8
A1

Sallitut arvot
VSAPPSPS
D

10
11

084

P

12-26

123

P

27-34

124

P

Varatila
Osto/myyntikoodi
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

T

Katso kohta 9.2 Kauppahinta
Osto- tai myyntipäivämäärä

T

N1

R12,2

PPKKVVVV 2018

Päivämäärän on oltava siltä vuodelta, jolta vuosi-ilmoitus annetaan.
Kaupan kohteen määrä (kpl)
+D7,6

35-48

125

P

49-63

126

V

ET

Kaupan kohde (ISIN-koodi)

ISIN

64-65

127

P

T

Arvopaperin lajikoodi

N2

Katso kohta 9.1 Arvopaperilajikoodi (127)

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

128
129
010
198

V/P
P
P
P

132-166 048
167-178 014

V
P

179-213 041
214-248 042
999

V
V
P

7

1, 2, 3, 4, 6

ET
T
T

T

*
*

Arvopaperin nimi
Arvopaperiyhtiön Y-tunnus
Tiedonantovelvollisen Y-tunnus
Ohjelmiston tuottama aikaleima
Ilmoituksen tuottanut ohjelmisto
Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto

Yhteyshenkilön nimi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
Lopputunnus

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
YTUNNUS2
PPKKVVVV
HHMMSS
AN35
YTUNNUS_A
N2
AN35
PUHELIN2
+N8

TARKISTUKSET
Uusi/
Muutt

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.

8

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
Kotimaisten osakkeiden osalta käytetään Arvopaperikeskuksen myöntämää ISINkoodia ja ulkomaisten arvopapereiden osalta toimivaltaisen organisaation myöntämää
ISIN-koodia.
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.
Jos edellä tässä pykälässä tarkoitetut verovelvolliselta lunastetut rahasto-osuudet tai
yhteissijoitusyrityksen osuudet ovat pitkäaikaissäästämisvarallisuuteen kuuluvia varoja
tai kyseessä on pitkäaikaissäästämisvarallisuuden perusteella saatu 15.3 §:n mukainen suoritus ja pitkäaikaissäästäjä on yleisesti verovelvollinen, tietoja ei ilmoiteta.

