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Versiohistoria
Päivä
2.1.2017

Versio
1.0

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

2.2.2017
22.5.2017

1.1

Lähetyspäivä ja –aika (198) muutettu ohjelmiston tuottamaksi
aikaleimaksi ja samalla tiedosta on tehty pakollinen
Saajan ja maksajan tunnukset eivät saa olla samat

28.9.2017

1.2

Muutettu uudistuneeseen vero.fi:hin johtavat polut

1

YLEISKUVAUS
Ilmoituksen voi lähettää Katso-tunnisteella, jolla on yrityksen pääkäyttäjä-, rinnakkaispääkäyttäjä- tai vuosi-ilmoittajan rooli.
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.
Vuosi-ilmoitus on annettava Verohallinnolle sähköisesti. Paperilomaketta ei voi käyttää.

2

TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA
Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 16.2 §:n mukaan vakuutuslaitoksen,
eläkesäätiön ja muun eläkelaitoksen, ulkomaisen vakuutus- tai eläkelaitoksen Suomessa olevan edustajan tai välittäjän sekä talletuspankin, rahastoyhtiön ja sijoituspalveluyrityksen on toimitettava Verohallinnolle tiedot verovelvollisen maksamista
eläkevakuutuksen ja pitkäaikaissäästämissopimuksen maksuista sekä selvitys maksujen vähennyskelpoisuudesta. Ilmoitusvelvollisuus koskee vain luonnollisten henkilöiden ottamien vapaaehtoisten eläkevakuutusten ja pitkäaikaissäästämissopimuksen maksuja.

3

TIETOJEN KORJAAMINEN
Saajakohtaisten ilmoitusten korjaamisesta on kerrottu ohjeessa Saajakohtaisten tietojen korjaaminen – poisto ja korjauslisäys. Ohje löytyy vero.fi > Tietoa verohallinnosta
> Tietoa verotuksesta > Ohjelmistokehittäjät > Toimintaohjeet > Tiedostona sähköisesti annettujen vuosi-ilmoitusten korjaaminen.

4

VOIMASSAOLO
Tämän tietuekuvauksen mukaiset rakenteet ja tarkistukset ovat voimassa tuotantoympäristöissä 13.6.2018 alkaen ja ovat voimassa siihen asti, kunnes uusi versio tietuekuvauksesta julkaistaan.
Tietojen antamisen eräpäivä on 31.1.2018.

5

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

Versio Tiedon tunnus

Tieto

Selite

1.0

058
198

1.1

198
010
083

6

Maksuvuosi
Lähetyspäivä ja –aika, välityspalvelu
täyttää
Ohjelmiston tuottama aikaleima
Vakuutuslaitoksen tunnus
Vakuutetun tunnus

Vuosilukumuutos
Lisätty näkyväksi tietoluetteloon
Nimi muuttunut ja tieto pakolliseksi
Uusi tarkistus: tunnukset eivät saa olla
samat

TIETOLUETTELO

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

L/T

Kuvaus

10-13
14

058
180

P
P

15-27
28-38

010
083

P
P

39-51

183

P

52-77

184

P

78-91

198

P

Tietuetunnus
Tapahtumalaji
0=lisäys (alkuperäinen tapahtuma)
1=poisto (poistaa alkuperäisen tapahtuman)
2=korjauslisäys (korvaa alkuperäisen tapahtuman)
Maksuvuosi
Sopimustyyppi
Katso kohta 9.3 Sopimustyypit
Vakuutuslaitoksen tai palveluntarjoajan Y-tunnus
Vakuutetun tai säästövaroihin oikeutetun henkilötunnus tai luonnollisen henkilön Y-tunnus
Vähennyskelpoiset vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen tai pitkäaikaissäästämissopimuksen maksut
Katso kohta 9.4 Vähennyskelpoiset maksut
Vakuutuksen tai sopimuksen numero
Katso kohta 9.5 Vakuutuksen tai sopimuksen numero
Ohjelmiston tuottama aikaleima

999

P

Lopputunnus

7

*
*

Muoto

Sallitut arvot

AN8
N1

VSELVAKE
0,1,2

VVVV
N1

2017
1,2,3,4,5,9

ALITP
YTUNNUS||
HETU
+N13
AN26
PPKKVVVV
HHMMSS
+N8

TARKISTUKSET

Uusi/
Muutt
Uusi

Tunnus

Laskentasäännön tai tarkistuksen kuvaus

010
083

Tunnukset (010 ja 083) eivät saa olla samat.
#1308; Tunnukset eivät saa olla samat (010 ja 083).

8

HUOMAUTUKSET
Tietovirtaan ei liity huomautuksia.

9

9.1

OHJEITA JA ESIMERKKEJÄ

Vuosi-ilmoituksella annettavat tiedot
Vakuutusyhtiö ja PS-palveluntarjoaja ilmoittaa tällä vuosi-ilmoituksella luonnollisen
henkilön ottaman vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen ja pitkäaikaissäästämissopimuksen maksut, jotka ovat verotuksessa vähennyskelpoisia. Muut eivät käytä
tätä vuosi-ilmoitusta.
Tällä vuosi-ilmoituksella ei ilmoiteta pakollisen eläkevakuutuksen eikä työnantajan
työntekijälleen ottaman vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksuja. Työnantaja ilmoit-

taa näiden vakuutusten maksut työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoituksella (VSPSERIE tai lomake 7801) samassa yhteydessä työntekijälle maksamiensa palkkojen kanssa.
Tällä vuosi-ilmoituksella maksut ilmoitetaan bruttomääräisinä.

9.2

Rajoitetusti verovelvollinen
Tiedot rajoitetusti verovelvollisten vähennyskelpoisista vapaaehtoisen yksilöllisen
eläkevakuutuksen ja pitkäaikaissäästämissopimuksen maksuista tulee ilmoittaa tämän tietuekuvauksen mukaisesti. Rajoitetusti verovelvollisella tulee olla suomalainen
henkilötunnus, jotta tiedot voidaan ilmoittaa.

9.3

Sopimustyypit
1 = Vapaaehtoinen eläkevakuutus, joka on otettu ennen 18.9.2009
2 = Vapaaehtoinen eläkevakuutus, joka on otettu 18.9.2009 tai viimeistään
31.12.2012
3 = Pitkäaikaissäästämissopimus, joka on otettu viimeistään 31.12.2012
4 = Pitkäaikaissäästämissopimus, joka on otettu 1.1.2013 tai sen jälkeen
5 = Vapaaehtoinen eläkevakuutus, joka on otettu 1.1.2013 tai sen jälkeen
9 = Tuloverolain 96 §:n 6 momentissa tarkoitettu urheilijan vapaaehtoisen eläke- ja/tai
tapaturma-vakuutuksen maksu

9.4

Vähennyskelpoiset maksut
Rahakenttään viedään etunollat. Rahamäärä ilmoitetaan euroina ja sentteinä ilman
erotinmerkkiä, esimerkiksi 1681 euroa 89 senttiä ilmoitetaan lukuna 168189. Tiedon
puuttuessa rahakenttä täytetään nollilla. Rahankenttään ei viedä etumerkkiä eikä rahamäärä saa olla negatiivinen.
Kohdassa ilmoitetaan pääomatuloista vähennyskelpoiset vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tai pitkäaikaissäästämissopimuksen maksut. Vähennysoikeus koskee sellaisen vakuutuksen vakuutusmaksuja, jonka on ottanut verovelvollinen tai hänen puolisonsa ja jossa verovelvollinen on vakuutettuna, sekä pitkäaikaissäästämissopimusta, jonka on tehnyt verovelvollinen tai hänen puolisonsa ja jossa verovelvollinen on
sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetussa laissa tarkoitettu varoihin oikeutettu.
Muiden tahojen ottamien vakuutusten vakuutusmaksuja ei tässä kohdassa ilmoiteta.
Kohdassa ilmoitetaan myös 18.9.2009 tai sen jälkeen otettuun vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen liittyvä kuolemanvaravakuutuksen vähennyskelpoinen maksu. Maksu on vähennyskelpoinen siltä osin, kuin kuolemanvarakorvaus ei ylitä eläkevakuutuksen säästöä.
Maksut ovat vähennyskelpoisia 5000 euroon asti. Maksuista ilmoitetaan koko määrä,
myös mahdollisen vähennyskelpoisuuden ylittävä osa.
Verohallinnon ohjeessa Pitkäaikaissäästämissopimuksen ja vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen verotus (dnro 361/32/2010) on tarkempaa tietoa maksujen vähennyskelpoisuudesta ja ilmoittamisesta.

9.5

Vakuutuksen tai sopimuksen numero
Eläkevakuutukset ilmoitetaan vakuutuksittain ja erottelu tapahtuu vakuutuksen numerolla. Pitkäaikaissäästämissopimukset ilmoitetaan sopimuksittain ja erottelu tapahtuu
rahatilin, säilytystilin tai sopimuksen numerolla.

