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Versiohistoria
Päivä

Versio

Kuvaus

2.1.2017

1.0

Ensimmäinen verovuoden 2017 julkaistu versio
Ilmoitettaville tiedoille on annettu tunnukset, jotta ilmoituksen voi lähettää
myös tunnustieto-parillisessa muodossa

17.1.2017

1.1

Korjattu tietojen virheellisiä muotoja:
(204-233 / 033) Tuen saajan postitoimipaikka AN35 -> AN30
(234-268 / 146) Tunniste AN53 -> AN35
(269-272 / 211) Tuen laatukoodi AN4 -> +N4
Muutettu vero.fi:ssa olevien dokumentti-linkkien tilalle polku
Sähköisen asioinnin yleiskuvaus on päivittynyt
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

23.11.2017

1.3

Poistettu tarkistus: Saajan ja maksajan tunnukset eivät saa olla samat

22.5.2017

1

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.
Yleiskuvauksesta poiketen aakkosellinen tieto ilmoitetaan suuraakkosin.
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TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA
Tietovirran vaatiman tunnistautumistavan, vaaditun Katso-tunnisteen vahvuuden ja
roolin sekä tiedon siitä, mistä kohdasta tietovirtaa valtuutus tarkastetaan voi tarkastaa
täältä.
Verohallinnon päätöksen yleisestä tiedonantovelvollisuudesta 14 §:ssä on määrätty,
valtion, kunnan viranomaisen ja muun julkisyhteisön on ilmoitettava maksamansa julkiset tuet ja avustukset, jos tuen tai avustuksen määrä samalle suorituksen saajalle
on vähintään 1 000 euroa kalenterivuodessa. Julkisella tuella ja avustuksella tarkoitetaan elinkeino-, työllistämis- ja niihin verrattavia tukia ja avustuksia. Edellä mainitusta
poiketen maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain (603/2006) 2 §:n 2 – 5 kohdassa tarkoitetut valmisteveron palautukset on ilmoitettava rajoituksetta. Sama koskee metsätalouteen kohdistuvia tukia
ja avustuksia. Uuden tiedonantovelvollisen tulee aina erikseen sopia Verohallinnon
kanssa julkisten tukien ilmoittamiseen käytettävistä suorituslajeista.
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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.
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VOIMASSAOLO
Tämän tietuekuvauksen mukaiset rakenteet ja tarkistukset ovat voimassa tuotantoympäristöissä 23.11.2017 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 Tiedon tunnus

Tieto

Selite

1.0

281-294/198

Lisätty näkyväksi tietoluetteloon

1.1

281-294/198

Lähetyspäivä ja –aika, välityspalvelu
täyttää
Ohjelmiston tuottama aikaleima

204-233/033
234-268/146
269-272/211

Tuen saajan postitoimipaikka
Tunniste
Tuen laatukoodi

12-23/010
36-46/083
12-23/010
36-46/083

Tuen maksaja
Tuen saaja
Tuen maksaja
Tuen saaja

1.3
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Nimi muuttunut ja tieto pakolliseksi
Korjattu tietojen virheellisiä muotoja:
AN35 -> AN30
AN53 -> AN35
AN4 -> +N4
Uusi tarkistus: tunnukset eivät saa olla samat
Poistettu tarkistus: tunnukset eivät saa olla
samat

TIETOLUETTELO

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

10

084

P

11
12-23
24-35
36-46

010
133
083

P
V
P

47-56

203

P

57-64
65-66

057
205

P
P

L/T

*
*

*

Kuvaus
Tietuetunnus
Tapahtumalaji
0=lisäys (alkuperäinen tapahtuma)
1=poisto (poistaa alkuperäisen tapahtuman)
2=korjauslisäys (korvaa alkuperäisen tapahtuman)
Suorituslaji
1=julkinen elinkeinotuki
2=julkisen elinkeinotuen palautus
Katso kohta 9.1 Suorituslaji
Varatila
Tuen maksaja
Tiedon ilmoittaja
Tuen saaja
Katso kohta 9.2 Tuen saaja
Maksettu tuki
Katso kohta 9.3 Maksettu tuki
Tuen maksupäivä
Tukilaji
00=Maa- ja metsätalous ministeriön tietopalvelukeskuksen maksamat tuet
30=Kunnan maksama työllistämistuki
31=Kunnan maksama yleis- tai toiminta-avustus
39=Kunnan maksama muu tuki
20=Ahvenanmaan maakuntahallituksen maksamat tuet
Katso kohta 9.8 Asiakaskohtaisesti sovitut tukilajit

Muoto

Sallitut arvot

AN8
N1

VSJTUETE
0,1,2

N1

1, 2

ALITP
YTUNNUS
YTUNNUS||
HETU
+N10
VVVVKKPP
N2

00,01,02,03,
04,05,06,07,
08,09,10,11,
12,13,14,15,
20,30,31,39,
40,41,42,50
51,52,53,54,
55,56,57,58,
59,60,61,62,
63,64,65,66,

67,68,69,70,
73,74,75,80,
81,87,88,89,
90,99
67-76

206

V

77-156

085

P

157-196 031

P

197-203 032

P

204-233 033
234-268 146

V
P

269-272 211

P/V

273-280
281-294 198

P

Arvonlisävero
Katso kohta 9.4 Arvonlisävero
Tuen saajan nimi
Katso kohta 9.5 Tuen saajan tiedot
Tuen saajan lähiosoite
Katso kohta 9.5 Tuen saajan tiedot
Tuen saajan postinumero
Katso kohta 9.5 Tuen saajan tiedot
Tuen saajan postitoimipaikka
Tunniste
Katso kohta 9.6 Tunniste
Tuen laatukoodi
Katso kohta 9.7 Tuen laatukoodi
Varatila
Ohjelmiston tuottama aikaleima

999

P

Lopputunnus
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*

+N10
AN80
AN40
AN7
AN30
AN35
+N4

PPKKVVVV
HHMMSS
+N8

TARKISTUKSET

Uusi/
Muutt

Tunnus

Laskentasäännön tai tarkistuksen kuvaus

211
205

Tuen laatukoodin (211) voi antaa vain jos tukilaji (205) on 00 tai 20

205
211

#1170; Tiedon Tuen laatukoodi (pos 269-272) saa ilmoittaa vain jos Tukilajina (pos
65-66) on ilmoitettu "00" tai "20".
Tuen laatukoodi (211) on pakollinen jos tukilaji (205) on 00
#1169; Jos Tukilajina (pos 65-66) on ilmoitettu "00", pitää ilmoittaa myös tieto Tuen
laatukoodi (pos 269-272).
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HUOMAUTUKSET
Tietovirtaan ei liity huomautuksia.
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9.1

OHJEITA JA ESIMERKKEJÄ

Suorituslaji
Suorituslajiksi merkitään ”julkisen elinkeinotuen palautus” (2), kun tuen saaja on palauttanut maksetun tuen tai sen osan tai kun se on peritty takaisin tuen saajalta, eikä
tuen maksaja pysty kohdistamaan palautusta tiettyyn tukeen. ”Maksettu tuki” kentässä ilmoitetaan tällöin takaisin maksettu tai peritty rahamäärä.

9.2

Tuen saaja
Jos tuki on myönnetty elinkeino- tai maatalousyhtymälle, kuolinpesälle tai muulle vastaavalle, ilmoitetaan tuen saajan tunnuksena todellisen tuen saajan henkilö- tai Ytunnus, ei tuen saajan edustajan (esim. yhtymän osakkaan) tunnusta.

Puutteelliset tai virheelliset tuen saajien tunnukset listataan tietoja ladattaessa verohallinnon tietovarastoon.

9.3

Maksettu tuki
Yhdellä suorituksella maksetun tuen määrä euroina ja sentteinä. Jos samaa tukilajia
maksetaan useammassa erässä, jokainen erä ilmoitetaan omana tietueenaan.
Tuen määrä ilmoitetaan vähennettynä palautetulla tai takaisinperityllä tuen määrällä,
jos tietojen luovuttaja pystyy kohdistamaan palautuneen määrän tiettyyn erään. Tällöin palautettua tai takaisinperittyä määrää ei ilmoiteta erillisellä tietueella.
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.

9.4

Arvonlisävero
Jos tukeen sisältyy arvonlisäveroa, on veron määrä mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava tässä kohdassa valvontatarkoitusta varten erikseen.
Vero ilmoitetaan euroina sentin tarkkuudella.

9.5

Tuen saajan tiedot
Tuen saajan nimenä annetaan oikeushenkilön virallinen nimi (esim. yritystietojärjestelmään merkitty) tai luonnollisen henkilön virallinen täydellinen nimi (sukunimi ja etunimet).
Tuen saajan postiosoite ja postinumero on syytä olla oikein sillä puuttuva tai puutteellinen tieto johtaa virhealttiiseen tunnistusmenettelyyn.

9.6

Tunniste
Tuen maksajan käyttämä tukihakemuksen diaarinumero tai muu sisäinen keinotekoinen tunniste, jonka perusteella tuen maksaja voi tarvittaessa pyynnöstä tarkistaa
maksatus- ja muita tietoja omasta arkistostaan tai tietovarastostaan (esim. muodossa
123/123/446/95).

9.7

Tuen laatukoodi
Maa- ja metsätalous ministeriön tietopalvelukeskuksen antama tuen laatukoodi, joka
vastaa annettua TUKILAJI-tietoa.
Myös Ahvenanmaan maakuntahallitus käyttää näitä samoja laatukoodeja.

9.8

Asiakaskohtaisesti sovitut tukilajit
Maksajakohtaiset tukilajit löytyvät verkosta: Maksajakohtaiset tukilajit (www)

