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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

Tarkennettu kiinteänmittaisen tietueen pituutta kappaleessa 2
Muutettu vero.fi:ssa olevien dokumentti-linkkien tilalle polku
Sähköisen asioinnin yleiskuvaus on päivittynyt

22.5.2017

1.2

Lähetyspäivä ja –aika (198) muutettu ohjelmiston tuottamaksi
aikaleimaksi ja samalla tiedosta on tehty pakollinen
Tunnus muuttunut 085 → 083
Eläkkeen maksupäivää ei enää tarkisteta
Saajan ja maksajan tunnukset eivät saa olla samat

28.9.2017

1.3

Muutettu uudistuneeseen vero.fi:hin johtavat polut

28.9.2017

1.4

1

Poistettu virheellinen teksti kohdasta 2 ”Kiinteämittaisen tietueen
pituuden on oltava 148 merkkiä ilman välityspalvelun täyttämää
lähetyspäivää ja -aikaa.”

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.
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TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA
Ilmoituksen voi lähettää Katso-tunnisteella, jolla on yrityksen pääkäyttäjä-, rinnakkaispääkäyttäjä tai vuosi-ilmoittajan rooli.
Tuloverolain 112 §:n mukaan takautuvasti maksettu lakisääteinen eläketulo jaksotetaan verovelvollisen vaatimuksesta niiden vuosien tuloksi, joihin eläke kohdistuu. Eläketulo jaksotetaan vain, jos sen määrä saajaa kohden on verovuonna
vähintään 500 euroa. Eläketulon on kohdistuttava vähintään kolmen kuukauden
ajalta verovuotta edeltäneeseen aikaan. Jos eläketulo kohdistuu useampaan
vuoteen kuin verovuoteen ja kahteen verovuotta edeltäneeseen vuoteen, se jaksotetaan verotuksessa kolmeksi yhtä suureksi eräksi verovuodelle ja kahdelle
edeltäneelle vuodelle. Takautuvasti maksettu eläke pitää ilmoittaa kahdella eri
vuosi-ilmoituksella.
Eläkkeen maksajan on annettava edellä mainitusta takautuvasti maksetusta
eläkkeestä sekä varsinainen vuosi-ilmoitus että erittely takautuvasti maksetuista
eläkkeistä.

2.1

Varsinainen vuosi-ilmoitus (Veroh 7803 tai 7809)
Takautuvasti maksetusta eläkkeestä on annettava varsinainen vuosi-ilmoitus.
Vuosi-ilmoitus annetaan Eläkkeiden ja etuuksien vuosi-ilmoituksella (Veroh
7803), jos saaja on yleisesti verovelvollinen. Jos eläke on maksettu rajoitetusti
verovelvolliselle, vuosi-ilmoitus annetaan Rajoitetusti verovelvollisille maksettujen
suoritusten vuosi-ilmoituksella (Veroh 7809). Vuosi-ilmoitukseen merkitään eläkkeen maksuvuoden veronalaiseksi tuloksi koko takautuvasti maksetun eläkkeen
määrä. Vuosi-ilmoitukseen merkitään myös eläkkeistä toimitettu ennakonpidätys.

2.2

Erittely takautuvista eläkkeistä
Takautuvien eläkkeiden jaksottamista varten eläkkeen maksajan on annettava
varsinaisen vuosi-ilmoituksen lisäksi erittely takautuvasti maksetuista eläkkeistä.
Erittelyä ei tarvitse antaa, mikäli eläke kohdistuu alle kolmen kuukauden ajalta
verovuotta edeltäneeseen aikaan.
Jos eläkkeensaajalle on maksettu takautuvasti eläkkeitä eri päivinä, erittelyyn on
merkittävä jokainen maksusuoritus erikseen. Samoin erittely on tehtävä jokaisen
suorituslajin (eläkelajin) osalta erikseen.
Enintään kolmelta vuodelta kertyneistä eläkkeistä on erittelyssä ilmoitettava,
kuinka paljon eläkkeestä kohdistuu kullekin kertymisvuodelle.
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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
1.0

1.2

6

Tiedon tunnus
198
057

Tieto
Lähetyspäivä ja –aika, välityspalvelu
täyttää
Eläkkeen maksupäivä

198
083
057
010
083

Ohjelmiston tuottama aikaleima
Eläkkeen saajan henkilötunnus
Eläkkeen maksupäivä
Maksajan tunnus
Saajan tunnus

Selite
Lisätty näkyväksi tietoluetteloon
Uusi tarkistus: päivän on oltava vuosiilmoituksen vuodelta (262)
Nimi muuttunut ja tieto pakolliseksi
Tunnus muuttunut 085 → 083
Tarkistus poistettu
Uusi tarkistus: tunnukset eivät saa olla
samat

TIETOLUETTELO

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

10
11-23
24-34
35-50

010
083
262

P
P
P

L/T

*
*
*

Kuvaus
Tietuetunnus
Tapahtumalaji
0=lisäys (alkuperäinen tapahtuma)
1=poisto (poistaa alkuperäisen tapahtuman)
2=korjauslisäys (korvaa alkuperäisen tapahtuman)
Varatila
Eläkkeen maksajan tunnus
Eläkkeen saajan henkilötunnus
Aika, johon eläke kohdistuu
Alkamis- ja päättymisajat ilmoitetaan peräkkäin muodossa ppkkvvvvppkkvvvv

Muoto
AN8
N1

ALITP
HETU
PPKKVVVV
PPKKVVVV

Sallitut arvot
VSTAKELE
0,1,2

51-60

263

P

61-70

264

P

71-80

265

P

81-90

266

P

91-98
99-100

057
084

P
P

101-148
149-162 198

P

Varatila
Ohjelmiston tuottama aikaleima

999

P

Lopputunnus

7

Maksuvuodelle kohdistuva osa eläkkeestä
Katso kohta 9.1 Rahamäärien ilmoittaminen
Vuodelle maksuvuosi-1 kohdistuva osa eläkkeestä
Katso kohta 9.2 Vuoden maksuvuosi-1 ilmoittaminen
Vuodelle maksuvuosi-2 kohdistuva osa eläkkeestä
Katso kohta 9.3 Vuoden maksuvuosi-2 ilmoittaminen
Eläkkeen kokonaismäärä
Katso kohta 9.4 Kokonaismäärän ilmoittaminen
Eläkkeen maksupäivä
Suorituslajin tunnus
Katso kohta 10 Suorituslajien kuvaukset

+N10
+N10
+N10
+N10
PPKKVVVV
AN2

A,AA,B,C,CL,
D,E,F,O,B1,B2,
B3,B5,B6,B7

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).
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HUOMAUTUKSET
Tietovirtaan ei liity huomautuksia.

9
9.1

OHJEITA JA ESIMERKKEJÄ
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.

9.2

Vuoden maksuvuosi-1 ilmoittaminen
Se osa takautuvasti maksetusta eläkkeestä, joka on kertynyt maksuvuotta edeltävältä
kalenterivuodelta (vuosi on maksuvuosi -1).
Katso myös 9.1 Rahamäärien ilmoittaminen.

9.3

Vuoden maksuvuosi-2 ilmoittaminen
Se osa takautuvasti maksetusta eläkkeestä, joka on kertynyt maksuvuotta toiseksi
edeltävältä kalenterivuodelta (vuosi on maksuvuosi -2).
Katso myös 9.1 Rahamäärien ilmoittaminen.

9.4

Kokonaismäärän ilmoittaminen
Takautuvasti maksetun eläkkeen koko määrä. Kokonaismäärässä ilmoitetaan myös
se osa eläkkeestä, joka mahdollisesti kohdistuu yli 3 vuoden ajalle.
Katso myös 9.1 Rahamäärien ilmoittaminen.

10 SUORITUSLAJIEN KUVAUKSET
Suorituslaji tarkoittaa ilmoitetun eläkkeen laatua.
A = Kansaneläke
AA = Takuueläke
B = Työ-, virka-, yrittäjäeläke ja työuraeläke (myös osittainen varhennettu vanhuuseläke, sukupolvenvaihdoseläke, luopumiseläke, luopumistuki, perhe-eläke, rintamaveteraanien varhaiseläke sekä kuntoutustuki)
B6 = Eläke, joka on maksettu yleisesti verovelvolliselle ulkomailla asuvalle henkilölle
ja josta on peritty vain sairaanhoitomaksu (mm. yksityisen sektorin Ranskassa, Espanjassa tai Portugalissa asuvalle maksama eläke)
C Pakollisen tapaturmavakuutuksen eläke, lakisääteiseen vapaaehtoiseen tapaturmavakuutukseen, tai tapaturmaturvaan perustuva eläke, kun eläke on EU:n sosiaaliturvaasetuksen tai perusasetuksen mukainen
CL Pakolliseen liikennevahinkoturvaan perustuva eläke ja pakolliseen liikenneturvaan
perustuva eläke
D = Potilasvakuutuksen eläke
E = Ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoiden erityiskorvaus
F = Muu lakisääteinen eläke
O = Kansaneläkelaitoksen maksama veronalainen yleinen perhe-eläke
Rajoitetusti verovelvollisten takautuvien eläkkeiden suorituslajit ovat:
B1 = Julkisyhteisön maksama työeläke (ei liiketoiminnassa ansaittu)
B2 = Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus (mm. työeläke, luopumiseläke ja tapaturmaeläke)
B3 = Kansaneläkelaitoksen tai Valtiokonttorin maksama muu kuin työeläke
B5 = Julkisyhteisön liiketoiminnassa ansaittueläke
B7 = Muu kuin edellä oleva lakisääteinen eläke

