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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
Tunnusmuutoksia
Saajan ja maksajan tunnukset eivät saa olla samat

28.9.2017

1.2

Muutettu uudistuneeseen vero.fi:hin johtavat polut

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. Lisäksi jos
maksutieto puuttuu, sitä ei ilmoiteta ollenkaan.
Vuosi-ilmoitus lahjoitusvähennyksestä voidaan antaa vain sähköisesti. Lomaketta ei
tähän tarkoitukseen ole.

2

TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA
Ilmoituksen voi lähettää Katso-tunnisteella, jolla on pääkäyttäjä-, rinnakkaispääkäyttäjä- tai vuosi-ilmoittajarooli. Ilmoituksen voi lähettää myös verkkopankkitunnuksilla tai hst-kortilla tunnistautuneena.
Verotusmenettelylain 16.13 §:n ja Verohallinnon yleistä tiedonantovelvollisuutta koskevan päätöksen mukaan yliopiston ja korkeakoulun, joka on saanut tuloverolain 98 a
§:ssä tarkoitetun vähennyskelpoisen lahjoituksen, on toimitettava Verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset tiedot verotuksessa vähennyskelpoisista lahjoituksista.
Myös yliopistojen yhteydessä olevat yliopistorahastot ja ammattikorkeakoulut voivat
saada vähennyskelpoisia lahjoituksia ja ovat velvollisia antamaan niistä vuosiilmoituksen.
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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 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 Tiedon tunnus

Tieto

Selite

1.0

058
198

Vuosilukumuutos
Lisätty näkyväksi tietoluetteloon

1.1

198
010
083

Maksuvuosi
Lähetyspäivä ja –aika, välityspalvelu
täyttää
Ohjelmiston tuottama aikaleima
Lahjoituksen saajan Y-tunnus
Lahjoituksen maksajan henkilö- tai Ytunnus
Saajan tunnus
Maksajan tunnus

010
083

6

Uusi tarkistus: tunnukset eivät saa olla
samat

TIETOLUETTELO

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

L/T

Kuvaus
Tietuetunnus
Tapahtumalaji
0=lisäys (alkuperäinen tapahtuma)
1=poisto (poistaa alkuperäisen tapahtuman)
2=korjauslisäys (korvaa alkuperäisen tapahtuman)
Maksuvuosi
Varatila
Lahjoituksen saajan Y-tunnus
Lahjoituksen maksajan henkilö- tai Y-tunnus

10-13
14
15-27
28-38

058

P

010
083

P
P

39-48

196

P

49-80
81-94

198

P

Lahjoituksen rahamäärä
Katso kohta 9.3 Lahjoituksen rahamäärä
Varatila
Ohjelmiston tuottama aikaleima

999

P

Lopputunnus

7

Nimi muuttunut ja tieto pakolliseksi
Tunnus muuttunut 050 → 010
Tunnus muuttunut 010 → 083

*

Sallitut arvot

AN8
N1

VSLAHVAH
0,1,2

VVVV

2017
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HETU2
+N10

PPKKVVVV
HHMMSS
+N8

TARKISTUKSET

Uusi/
Muutt

Uusi

Tunnus

Laskentasäännön tai tarkistuksen kuvaus

196

Lahjoituksen rahamäärä (196) pitää olla annettu ja sen täytyy olla suurempi kuin
850 euroa

010
083

#461; Lahjoituksen rahamäärän on oltava vähintään 850 euroa
Tunnukset (010 ja 083) eivät saa olla samat.
#1308; Tunnukset eivät saa olla samat (010 ja 083).
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Muoto

HUOMAUTUKSET
Tietovirtaan ei liity huomautuksia.
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9.1

OHJEITA JA ESIMERKKEJÄ

Vähennyskelpoinen lahjoitus
Tuloverolain 98 a §:n mukaan vähennyskelpoinen on vähintään 850 euron ja enintään 500 000 euron suuruinen rahalahjoitus, jonka luonnollinen henkilö tai kuolinpesä
on tehnyt tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen Suomessa tai muualla Euroopan talousalueella olevalla julkista rahoitusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle
taikka näiden yhteydessä olevalle yliopistorahastolle.
Vähennyskelpoisen lahjoituksen vähimmäismäärä ja enimmäismäärä ovat saajakohtaisia. Vähennyskelpoisen lahjoituksen ala- ja ylärajaa sovelletaan siten, että saman
lahjoittajan samalle lahjoituksensaajalle kalenterivuoden aikana antamat lahjoitukset
lasketaan yhteen. Jos näiden lahjoitusten yhteismäärä on vähintään 850 euroa lahjoittaja saa vähentää lahjoitusten yhteismäärän, ei kuitenkaan enempää kuin 500 000
euroa. Vuosi-ilmoitus annetaan vain luonnollisen henkilön ja kuolinpesän tekemistä
vähennyskelpoisista lahjoituksista. Tuloverolain 57 §:n mukaisista yhteisön tekemistä
lahjoituksista ei anneta vuosi-ilmoitusta.

9.2

Maksun ilmoittaminen
Maksu ilmoitetaan sen vuoden tietona, jona se on saatu. Lahjoituksen määrä on ilmoitettava maksajittain koko vuoden yhteismääränä, ei maksuerittäin. Jos maksuerien yhteenlaskettu määrä on vähintään 850 euroa, on se ilmoitettava riippumatta
maksuerien suuruudesta. Jos määrätieto on alle 850 tai se on nolla, tietoa ei tarvitse
ilmoittaa.
Jos suoritus maksetaan ulkomaan rahana, se on muunnettava euroiksi maksettaessa
voimassa olevan Euroopan keskuspankin julkaiseman valuuttakurssin mukaan.

9.3

Lahjoituksen rahamäärä
Rahakenttiin viedään etunollat. Rahamäärät ilmoitetaan euroina ja sentteinä ilman
erotinmerkkiä, esimerkiksi 1681 euroa 89 senttiä ilmoitetaan lukuna 168189. Rahakenttiin ei viedä etumerkkiä eikä rahamäärä saa olla negatiivinen. Jos maksutieto
puuttuu, sitä ei ilmoiteta ollenkaan. Rahakentän tieto ei voi olla nolla.

