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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.

2.2.2017

1.1

Muutettu 083 Velallisen henkilö- tai y-tunnus muotomääritystä ja ohjeistusta kohdassa 9.3
Korjattu virheellinen virhekoodin numero #136  #1290 liittyen tunnusten 083 ja 030 tarkistukseen.
Muutettu vero.fi:ssa olevien dokumentti-linkkien tilalle polku
Sähköisen asioinnin yleiskuvaus on päivittynyt

22.5.2017

1.2

2.6.2017

1.3

Lähetyspäivä ja –aika (198) muutettu ohjelmiston tuottamaksi
aikaleimaksi ja samalla tiedosta on tehty pakollinen
Saajan ja maksajan tunnukset eivät saa olla samat
Korjattu tunnus 030010 kohdassa 7 Tarkistukset

28.9.2017

1.4

Muutettu uudistuneeseen vero.fi:hin johtavat polut

23.11.2017

1.5

Poistettu tarkistus: 010 ja 083 tunnukset eivät saa olla samat (#1308)
Poistettu virheellinen loppupositio (375) tietoluettelon kohdasta Lopputunnus (999)

29.11.2017
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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.
Verotusmenettelylain 16 §:n mukaan luotto- ja rahoituslaitosten, huoltokonttorien, vakuutus- ja eläkelaitosten, kuntien ja työnantajien on ilmoitettava Verohallinnolle tiedot
verovelvollisten lainoista, lainojen käyttötarkoituksista ja lainoista maksetuista koroista.
Verohallinnon päätöksessä yleisestä tiedonantovelvollisuudesta määritellään luottoja rahoituslaitoksen tiedonantovelvollisuuden sisältö sekä tietojen antamisen ajankohta ja tietojen antotapa.
Velkatietoja ei tarvitse antaa kuluttajansuojalain 7 luvun 7 §:n 1 kohdassa tarkoitetuista jatkuvista luotoista. Kuluttajansuojalain määritelmän mukaan jatkuvalla luotolla tarkoitetaan kaikkia niitä luottoja, jotka aiemmin kuuluivat tililuoton määritelmän piiriin.
Jatkuvia luottoja ovat esimerkiksi yleis- ja erityisluottokorttiluotot, luotolliset tilit sekä
muut luotot, joita kuluttaja voi luottorajan puitteissa käyttää jatkuvasti ilman luotonantajan erillistä luottopäätöstä.
Lainasta ei ilmoiteta mitään tietoja, jos sekä lainapääoma että korko on 0 euroa.

Yhdestä lainasta on aina vain yksi tietue. Toisin sanoen lainan numero tai muu tunnus on lainan yksilöivä tieto.
Tämän ohjeen tietuemallia vastaa lomake
 VEROH 3764 Ilmoitus lainoista ja koroista

2.1

Luotonantajan Y-tunnuksen vaihtuminen
Jos luotonantajan Y-tunnus muuttuu esim. pankkifuusion yhteydessä, pyydetään tiedonluovuttajaa (sulautuva / vastaanottava yritys) ottamaan yhteyttä ennen tietojen
luovuttamista:
Verohallinto
Heli Annala
Raija Heliste
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heli.annala@vero.fi
raija.heliste@vero.fi

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.

5

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

Versio
1.0

Tiedon tunnus
9-12/058

Tieto
Kalenterivuosi

Selite
Tunnus muutettu 020 -> 058
Vuosilukumuutos
Tunnus muutettu 010 -> 087
Tunnus muutettu 030 -> 010
Tunnus muutettu 050 -> 083
Tunnus muutettu 051 -> 085
Tunnus muutettu 052 -> 031
Tunnus muutettu 053 -> 032
Tunnus muutettu 054 -> 033
Tunnus poistettu
Tunnus poistettu
Tunnus lisätty

13/087
15-25/010
37-47/083
48-82/085
83-112/031
113-119/032
120-149/033
005
006
361-374/198
48-82/085

Tapahtumalaji
Luotonantajan henkilö- tai Y-tunnus
Velallisen henkilö- tai y-tunnus
Velallisen nimi
Velallisen lähiosoite
Velallisen postinumero
Velallisen postitoimipaikka
Saapumisaika
Saapumiskellonaika
Lähetyspäivä ja –aika, välityspalvelu
täyttää
Uusi tarkistus

1.2

361-374/198
15-25/010
37-47/083

Ohjelmiston tuottama aikaleima
Luotonantajan henkilö- tai Y-tunnus
Velallisen henkilö- tai y-tunnus

Velallisen nimi ja osoite ovat pakollisia jos
tunnus on syntymäaika
Nimi muuttunut ja tieto pakolliseksi
Uusi tarkistus: tunnukset eivät saa olla
samat

1.5

15-25/010
37-47/083

Luotonantajan henkilö- tai Y-tunnus
Velallisen henkilö- tai y-tunnus

Poistettu tarkistus: tunnukset eivät saa
olla samat (#1308)
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TIETOLUETTELO

Positio Tunnus
1-8
000
9-12
058
13
087

P/V

L/T

P
P
P

14
15-25

010

P

26-36
37-47

040
083

V
P

*

48-82

085

P/V

*

83-112

031

P/V

*

113-119 032

P/V

*

120-149 033

P/V

*

150-184 101

P

185-186 102

P

187-188 103

V

189-200 104

V

201-212 105

V

213-224 106

V

*

225-235 107

V

*

236-246 108

V

*

247-257 109

V

*

258-268 110

V

*

269-271 111

P

*

*

Kuvaus
Tietuetunnus
Kalenterivuosi
Tapahtumalaji
0=lisäys (alkuperäinen tapahtuma)
1=poisto (poistaa alkuperäisen tapahtuman)
2=korjauslisäys (korvaa alkuperäisen tapahtuman)
Varatila
Luotonantajan henkilö- tai Y-tunnus
Tiedon ilmoittajan Y-tunnus
Velallisen henkilö- tai y-tunnus
Katso kohta 9.3 Velallisen henkilö- tai Y-tunnus
Velallisen nimi
Katso kohta 9.4 Velallisen nimi
Velallisen lähiosoite
Annetaan siinä muodossa kuin se on luotto- tai rahoituslaitoksen rekisterissä.
Velallisen postinumero
Katso kohta 9.5 Velallisen postinumero
Velallisen postitoimipaikka
Annetaan siinä muodossa kuin se on luotonantajalla
tiedossa.
Lainan numero tai muu tunnus
Katso kohta 9.6 Lainan numero tai muu tunnus
Käyttötarkoitus
01 = vakituisen asunnon hankintaan ja/tai peruskorjaukseen kohdistuva laina
09 = muu
Lainalla useita käyttötarkoituksia
01=yksi käyttötarkoitus
02=useampi käyttötarkoitus
tyhjä=ei tietoa
Maksetut korot
Katso kohta 9.7 Maksetut korot
Maksetut tulevien vuosien korot
Katso kohta 9.11 Tulevien vuosien korot
Lainapääoma 31.12.
Katso kohta 9.8 Lainapääoma 31.12
2.yhteisvelallinen
Katso kohta 9.9 Yhteisvelallisten ilmoittaminen
3.yhteisvelallinen
Katso kohta 9.9 Yhteisvelallisten ilmoittaminen
4.yhteisvelallinen
Katso kohta 9.9 Yhteisvelallisten ilmoittaminen
5.yhteisvelallinen
Katso kohta 9.9 Yhteisvelallisten ilmoittaminen
Velallisten lkm
Katso kohta 9.9 Yhteisvelallisten ilmoittaminen

Muoto
AN8
VVVV
N1

Sallitut arvot
VSLAINAE
2017
0, 1, 2

YTUNNUS||
HETU
YTUNNUS
YTUNNUS||
HETU
AN35
AN30

AN7
AN30

AN35
N2

01, 09

N2

01, 02, tyhjä

+N12
+N12

+N12
YTUNNUS||
HETU
YTUNNUS||
HETU
YTUNNUS||
HETU
YTUNNUS||
HETU
N3

272-306 112
307-308 113

V
V

309-343 114

V

344-352 115

V

353-360
361-374 198

P

Käyttötarkoitus selväkielisenä
Velallinen ei koronmaksaja
01=velallinen on koronmaksaja
02=velallinen ei koronmaksaja
tyhjä=ei tiedossa
Lainan edellinen nro tai muu tunnus
Katso kohta 9.1 Lainan edellinen numero tai muu tunnus (114)
Luotonantajan edellinen Y-tunnus
Katso kohta 9.2 Luotonantajan edellinen Y-tunnus (115)
Varatila
Ohjelmiston tuottama aikaleima

999

P

Lopputunnus

AN35
N2

AN35

YTUNNUS

PPKKVVVV
HHMMSS
+N8

01, 02, tyhjä
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TARKISTUKSET

Uusi/
Muutt

Tunnus

Laskentasäännön tai tarkistuksen kuvaus

083
010

Velallinen (083) ja luotonantaja (010) eivät saa olla sama henkilö tai yritys.

104
106
106
104
107
083
010

107
108
109
110
108
083
010

108
107
109
110
109
083
010

109
107
108
110

110
083
010

#1290; Velallisen henkilötunnus/Y-tunnus (083) ei saa olla sama kuin luotonantajan
(010). Jos sinulla ei ole antaa suomalaista y- tai henkilötunnusta, käytä y-tunnusta
0000000-0 tai syntymäaika (ppkkvv)-UUUU.
Jos maksettuja korkoja (104) ei ole annettu, on lainapääoma (106) pakollinen
#137; Joko maksetut korot (104) tai lainapääoma (106) on ilmoitettava
Jos lainapääomaa (106) ei ole annettu, on maksetut korot (104) pakollinen
#137; Joko maksetut korot (104) tai lainapääoma (106) on ilmoitettava
Yhteisvelallinen (107) ei saa olla sama henkilö tai yritys kuin velallinen (083) tai
luotonantaja (010)
#138; Yhteisvelallisen henkilötunnus/Y-tunnus ei saa olla sama kuin velallisen tai
luotonantajan. Jos sinulla ei ole antaa suomalaista y- tai henkilötunnusta, käytä ytunnusta 0000000-0 tai syntymäaika (ppkkvv)-UUUU.
Yhteisvelallinen (107) ei saa olla sama henkilö tai yritys kuin toinen yhteisvelallinen
(108, 109, 110)
#139; Yhteisvelallisen henkilötunnus/Y-tunnus ei saa olla sama kuin toisen yhteisvelallisen. Jos sinulla ei ole antaa suomalaista y- tai henkilötunnusta, käytä ytunnusta 0000000-0 tai syntymäaika (ppkkvv)-UUUU.
Yhteisvelallinen (108) ei saa olla sama henkilö tai yritys kuin velallinen (083) tai
luotonantaja (010)
#138; Yhteisvelallisen henkilötunnus/Y-tunnus ei saa olla sama kuin velallisen tai
luotonantajan. Jos sinulla ei ole antaa suomalaista y- tai henkilötunnusta, käytä ytunnusta 0000000-0 tai syntymäaika (ppkkvv)-UUUU.
Yhteisvelallinen (108) ei saa olla sama henkilö tai yritys kuin toinen yhteisvelallinen
(107, 109, 110)
#139; Yhteisvelallisen henkilötunnus/Y-tunnus ei saa olla sama kuin toisen yhteisvelallisen. Jos sinulla ei ole antaa suomalaista y- tai henkilötunnusta, käytä ytunnusta 0000000-0 tai syntymäaika (ppkkvv)-UUUU.
Yhteisvelallinen (109) ei saa olla sama henkilö tai yritys kuin velallinen (083) tai
luotonantaja (010)
#138; Yhteisvelallisen henkilötunnus/Y-tunnus ei saa olla sama kuin velallisen tai
luotonantajan. Jos sinulla ei ole antaa suomalaista y- tai henkilötunnusta, käytä ytunnusta 0000000-0 tai syntymäaika (ppkkvv)-UUUU.
Yhteisvelallinen (109) ei saa olla sama henkilö tai yritys kuin toinen yhteisvelallinen
(107, 108, 110)
#139; Yhteisvelallisen henkilötunnus/Y-tunnus ei saa olla sama kuin toisen yhteisvelallisen. Jos sinulla ei ole antaa suomalaista y- tai henkilötunnusta, käytä ytunnusta 0000000-0 tai syntymäaika (ppkkvv)-UUUU.
Yhteisvelallinen (110) ei saa olla sama henkilö tai yritys kuin velallinen (083) tai
luotonantaja (010)
#138; Yhteisvelallisen henkilötunnus/Y-tunnus ei saa olla sama kuin velallisen tai
luotonantajan. Jos sinulla ei ole antaa suomalaista y- tai henkilötunnusta, käytä y-

110
107
108
109

085
031
032
033

tunnusta 0000000-0 tai syntymäaika (ppkkvv)-UUUU.
Yhteisvelallinen (110) ei saa olla sama henkilö tai yritys kuin toinen yhteisvelallinen
(107, 108, 109)
#139; yhteisvelallisen henkilötunnus/Y-tunnus ei saa olla sama kuin toisen yhteisvelallisen. Jos sinulla ei ole antaa suomalaista y- tai henkilötunnusta, käytä ytunnusta 0000000-0 tai syntymäaika (ppkkvv)-UUUU.
Jos velallisen tunnus (083) on syntymäaika, ovat nimi (085) ja osoite (tiedot 031,
032, 033) pakollisia tietoja.
#1286; Jos velallisen tunnus (083) on syntymäaika, ovat nimi (085) ja osoite (tiedot
031, 032, 033) pakollisia tietoja.

8

HUOMAUTUKSET
Tietovirtaan ei liity huomautuksia.
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9.1

OHJEITA JA ESIMERKKEJÄ

Lainan edellinen numero tai muu tunnus (114)
Lainan edellinen numero annetaan, jos laina ehdoiltaan on pysynyt samana. Tieto
ilmoitetaan vain sinä vuonna, jona muutos tapahtui.
Esim. lainan tunnus on muuttunut vuonna 2017 1234A:sta 56789B:ksi. Vuoden 2017
vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan tiedossa LAINAN NUMERO TAI MUU TUNNUS uusi
tunnus 56789B ja tiedossa LAINAN EDELLINEN NUMERO TAI MUU TUNNUS vanha tunnus 1234A.
Vuoden 2018 vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan VAIN tieto LAINAN NUMERO TAI MUU
TUNNUS (56789B).
Jos kaksi tai useampi laina on yhdistetty yhdeksi uudeksi lainaksi, ilmoitetaan vanhoista lainoista niiden alkuperäisillä tunnuksilla verovuonna maksetut korot sekä velkapääoman määränä 0 €.
Uudesta lainasta ilmoitetaan uudella lainan numerolla tai tunnuksella siitä verovuonna maksetut korot ja velkapääoma vuoden lopussa. Lainan edellistä tunnusta tai numeroa ei tässä tapauksessa ilmoiteta.

9.2

Luotonantajan edellinen Y-tunnus (115)
Lainan edellisen antajan Y-tunnus annetaan, jos laina ehdoiltaan on pysynyt samana.
Tieto ilmoitetaan vain sinä vuonna, jona muutos tapahtui.
Luotonantajan Y-tunnus on muuttunut vuonna 2017 1234567-8:sta 2345678-9:ksi.
Vuoden 2017 vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan tiedossa LUOTONANTAJAN HENKILÖTAI Y-TUNNUS (pos. 15-25) uusi tunnus 2345678-9 ja tiedossa LUOTONANTAJAN
EDELLINEN Y-TUNNUS vanha tunnus 1234567-8.
Vuoden 2018 vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan
HENKILÖ- TAI Y-TUNNUS = 2345678-9

VAIN

tieto

LUOTONANTAJAN

Jos myös laina tunnus muuttuu samassa yhteydessä ks. menettely kohdasta: 9.1
Lainan edellinen numero tai muu tunnus (114)

9.3

Velallisen henkilö- tai Y-tunnus
Tässä annetaan Velallisen tarkistettu henkilötunnus tai luonnollisen henkilön Ytunnus. Jos luotonantajalla ei ole tiedossa luonnollisen henkilön Y-tunnusta tai koko
henkilötunnusta, ilmoitetaan velallisen syntymäaika muodossa ppkkvv-UUUU.
Laina- ja korkotiedot annetaan vain niistä lainoista, joiden velallinen tai velalliset ovat
luonnollisia henkilöitä tai kuolinpesiä. Tiedot annetaan siis myös elinkeinonharjoittajista sekä maa- ja metsätalouden harjoittajista.

9.4

Velallisen nimi
Velallisen nimi annetaan siinä muodossa kuin se on luotto- tai rahoituslaitoksen rekisterissä. Velallisen nimi on siis ensimmäiseen henkilö- tai Y-tunnukseen liittyvä asiakkaan nimi - ei velkakirjaan merkitty asiakkaan nimi.

9.5

Velallisen postinumero
Velallisen postinumero annetaan siinä muodossa kuin se on luotto- tai rahoituslaitoksen rekisterissä. Postinumeron tulee sisältää maatunnus (ISO 3166 standardin mukainen maatunnus), jos kyseessä on ulkomainen postinumero esim. SE01234. Maatunnusta EI merkitä, jos postinumero on suomalainen.

9.6

Lainan numero tai muu tunnus
Tieto annetaan kaikista lainoista ja luotollisista pankkitileistä siinä muodossa kuin se
on luotonantajalla tiedossa. Lainan numero tai muu tunnus on lainan tunnistetieto, joten kerran lainalle annettua numeroa tai muuta tunnusta on käytettävä samassa
muodossa seuraavinakin vuosina, kun kyseisen lainan tietoja annetaan.
Jos kuitenkin aiemmin valittua tunnusta muutetaan, on ilmoitettava lainasta myös
vanha tunnus kohdassa "Lainan edellinen numero tai muu tunnus".
Sama numero tai muu lainan tunnus ei saa olla useamman eri lainan tietona. Tunnus
ei saa koostua pelkistä kirjaimista.

9.7

Maksetut korot
Jos maksettu korko on miinusmerkkinen (siis asiakas saamassa pankilta) tai 0 euroa
niin tieto annetaan kiinteämittaisella tietueella 000000000000, tunnus:tieto-pareina
tietuetta ei muodosteta erittelytapahtumaan. Katso myös kohta 9.10 Rahamäärien ilmoittaminen.

9.8

Lainapääoma 31.12
Jos lainapääoma on miinusmerkkinen (asiakas ei olekaan saldon mukaan velkaa) tai
0 euroa, niin kiinteämittaisella tietueella ilmoitetaan 000000000000, tunnus:tieto pareina tietuetta ei muodosteta erittelytapahtumaan. Katso myös kohta 9.10 Rahamäärien ilmoittaminen.
Lainapääomana ilmoitetaan kalenterivuoden viimeisenä päivänä oleva summa.
HUOM! Lainasta ei ilmoiteta mitään tietoja (ei siis muodosteta kiinteänmittaista tietuetta tai tunnus:tieto –pari erittelytapahtumaa), jos sekä lainapääoma että korko on 0
euroa tai kyseessä on jatkuva luotto.

9.9

Yhteisvelallisten ilmoittaminen ja yhteisvelallisuus (107, 108, 109, 110,
111)
Jos laina on puolisoiden yhteinen, ilmoitetaan lainasta yksi tietue, joka sisältää kummankin puolison henkilö- tai Y-tunnukset. Toisen puolison henkilö-/y-tunnus ilmoitetaan kohdassa ”VELALLISEN HENKILÖ-/Y-TUNNUS” ja toisen puolison henkilö-/Ytunnus kohdassa ”YHTEISVELALLISUUS. Velallisten lukumäärä kohdassa ilmoitetaan lukumääräksi 2.
Yhteisvelkalainoissa ilmoitetaan lainasta yksi tietue, joka sisältää max viiden (1+4)
yhteisvelallisen henkilö- tai Y-tunnukset. Yhteisvelallisuus kohdissa ilmoitetaan siis
yhteensä neljän yhteisvelallisen henkilö- tai Y-tunnukset. Velallisten lukumäärä kohdassa ilmoitetaan kyseisen lainan velallisten todellinen lukumäärä.
HUOM! Jos velallisella on sekä henkilötunnus että luonnollisen henkilön Y-tunnus, ilmoita vain jompikumpi. Jos olet käyttänyt henkilötunnusta kohdassa Velallinen, älä
ilmoita enää saman velallisen Y-tunnusta kohdassa Yhteisvelallinen tai päinvastoin.

9.10 Rahamäärien ilmoittaminen
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.

9.11 Tulevien vuosien korot
Etukäteen maksettu korko, joka kohdistuu kalenterivuotta lähinnä seuraavan vuoden
jälkeiseen aikaan (Kalenterivuosi + 2). Katso myös kohta 9.10 Rahamäärien ilmoittaminen.

