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Versiohistoria 
 

Päivä Versio Kuvaus 

28.1.2020 

26.3.2020 

1.0 Ensimmäinen verovuoden 2020 julkaistu versio 

Tarkastuksen #1283 vuosiluku korjattu 2019 -> 2020. 

1 YLEISKUVAUS 

Tämän dokumentin tarkoituksena on selittää lähetettävän tiedon rakenne ja aineis-
toon tehtävät tarkistukset. Tämän dokumentin lisäksi tietoa löytyy dokumentista 
vero.fi > Verohallinto > Ohjelmistokehittäjät > Toimintaohjeet > Sähköisen ilmoitta-
misen yleiskuvaus. 

2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA 

Tietovirran vaatiman tunnistautumistavan sekä tiedon siitä, mistä kohdasta tieto-
virtaa valtuutus tarkastetaan, voi tarkastaa täältä. 

Tuloverolain 112 §:n mukaan takautuvasti maksettu lakisääteinen eläketulo jakso-
tetaan 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 vero-
vuotta edeltäneeseen aikaan. Jos eläketulo kohdistuu useampaan vuoteen kuin 
verovuoteen ja kahteen verovuotta edeltäneeseen vuoteen, se jaksotetaan vero-
tuksessa kolmeksi yhtä suureksi eräksi verovuodelle ja kahdelle edeltäneelle vuo-
delle. Takautuvasti maksettu eläke pitää ilmoittaa kahdella eri vuosi-ilmoituksella.  

Eläkkeen maksajan on annettava edellä mainitusta takautuvasti maksetusta eläk-
keestä sekä varsinainen vuosi-ilmoitus että erittely takautuvasti maksetuista eläk-
keistä. 

Ilmoituksen vuosi tarkistetaan tiedon Eläkkeen maksupäivä (91-98/057) vuodesta 
VVVV, tarkemmin positio 95-98. 

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 verovel-
volliselle, vuosi-ilmoitus annetaan Rajoitetusti verovelvollisille maksettujen suori-
tusten 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 var-
sinaisen vuosi-ilmoituksen lisäksi erittely takautuvasti maksetuista eläkkeistä. Erit-
telyä ei tarvitse antaa, mikäli eläke kohdistuu alle kolmen kuukauden ajalta vero-
vuotta 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. Saajalla voi kuitenkin olla vain yksi ilmoi-
tus samoilla tunnistetiedoilla. Jos samana päivänä on maksettu useampi suoritus 
samaa suorituslajia (eläkelajia) olevaa takautuvaa eläkettä, joilla on sama kerty-
misaika, tulee suoritukset laskea yhteen ja antaa vain yksi erittely. 

https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSTAKELE


 
 

 

Enintään kolmelta vuodelta kertyneistä eläkkeistä on erittelyssä ilmoitettava, 
kuinka paljon eläkkeestä kohdistuu kullekin kertymisvuodelle. 

3 TIETOJEN KORJAAMINEN 

Tietojen korjaaminen on kuvattu dokumentissa vero.fi > Verohallinto > Ohjelmisto-
kehittäjät > Toimintaohjeet > Tiedostona sähköisesti annettujen vuosi-ilmoitusten 
korjaaminen. 

4 VOIMASSAOLO 

Tämän tietuekuvauksen mukaiset rakenteet ja tarkistukset ovat voimassa tuotantoym-
päristöissä 28.1.2020 alkaen ja ovat voimassa siihen asti, kunnes uusi versio tietueku-
vauksesta julkaistaan. 

Tietojen antamisen eräpäivät löytyvät sivuilta vero.fi > Verohallinto  > Ohjelmistokehit-
täjät > Aikataulut. 

5 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN/VERSIOON 

 
Versio Tiedon  

tunnus 
Tieto Selite 

1.0    

 

6 TIETOLUETTELO 

   

Positio Tun-
nus 

P/V T L/T Kuvaus Muoto Sallitut 
arvot 

1-8 000 P T  Tietuetunnus AN8 VSTAKELE 

9 082 V   Poisto A1 D 

10     Varatila   

11-23 010 P T  Eläkkeen maksajan tunnus YTUNNUS2  

24-34 083 P T  Eläkkeen saajan henkilötunnus HETU  

35-50 262 P T * Aika, johon eläke kohdistuu 
Alkamis- ja päättymisajat ilmoitetaan peräkkäin muo-
dossa ppkkvvvvppkkvvvv esim.3110201630042018 

PPKKVVVV 
PPKKVVVV 

 

51-60 263 V   Maksuvuodelle kohdistuva osa eläkkeestä R7,2  

61-70 264 V/P  * Vuodelle maksuvuosi-1 kohdistuva osa eläkkeestä 
Katso kohta  9.1 Vuoden maksuvuosi-1 ilmoittaminen 

R7,2  

71-80 265 V/P  * Vuodelle maksuvuosi-2 kohdistuva osa eläkkeestä 
Katso kohta 9.2 Vuoden maksuvuosi-2 ilmoittaminen 

R7,2  

81-90 266 P   Takautuvasti maksetun eläkkeen kokonaismäärä 
Katso kohta 9.3 Kokonaismäärän ilmoittaminen 

R7,2  

91-98 057 P T * Eläkkeen maksupäivä PPKKVVVV  

99-100 084 P T  Suorituslajin tunnus 
Katso kohta 10 Suorituslajien kuvaukset 

AN2 A,AA,AB, 
B,C,CL, 
D,E,F,O, 
B1,B2,B3,
B5,B6,B7 

101-135 085 V/P ET * Eläkkeen saajan nimi AN35  

136-148     Varatila   

149-162 198 P   Ohjelmiston tuottama aikaleima PPKKVVVV 
HHMMSS 

 

163-197 048 V   llmoituksen tuottanut ohjelmisto  AN35   



 
 

 

198-209 014 P T  Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto Y-
TUNNUS_ 
AN2 

 

210-244 041 V   Yhteyshenkilön nimi AN35  

245-279 042 V   Yhteyshenkilön puhelinnumero PUHELIN2  

 999 P   Lopputunnus +N8  

 

7 TARKISTUKSET 
 

Uusi/ 
Muutt 

Tunnus Laskentasäännön tai tarkistuksen kuvaus 

 010 #1477; Vain KELA voi antaa ilmoituksen suorituslajeilla A, AA, AB ja O 

 083 
085 

#1059; Eläkkeen saajan nimi (085) on pakollinen tieto, jos eläkkeen saajan hen-
kilö- tai y-tunnus kohdassa (083) on annettu keinotunnus. 

 265 
262 

#1335; Vuodelle maksuvuosi-2 kohdistuva osa eläkkeestä (265) pitää antaa, jos 
Aika, johon eläke kohdistuu (262) alkupvm on ilmoitusvuosi -2 

 264 
262 

#1334; Vuodelle maksuvuosi-1 kohdistuva osa eläkkeestä (264) pitää antaa, jos 
Aika, johon eläke kohdistuu (262) alkupvm on ilmoitusvuosi -1 

 266 #1333; Eläkkeen kokonaismäärä (266) pitää olla suurempi kuin 0,00 

 057 #1283; Eläkkeen maksupäivä (057) pitää olla vuoden 2020 puolella 

 

8 HUOMAUTUKSET 
 

Uusi/ 
Muutt 

Tunnus Huomautuksen kuvaus 

 262 Jos Aika, johon eläke kohdistuu (262) sekä alkamis- ja päättymisaika ovat ilmoittamisvuo-
delta (Eläkkeen maksuvuodelta (057)), tarkista päivämäärät. 
 

#1370; Tarkista päivämäärät. Tällä tietueella ilmoitetaan verovuotta edeltäviltä vuosilta 

takautuvasti maksettua eläkettä. 

9 OHJEITA JA ESIMERKKEJÄ 

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

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

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

10 SUORITUSLAJIEN KUVAUKSET 

Suorituslaji tarkoittaa ilmoitetun eläkkeen laatua. 

A = Kansaneläke 

AA = Takuueläke 



 
 

 

AB = Eläketuki 

B = Työ-, virka-, yrittäjäeläke ja työuraeläke (myös osittainen varhennettu vanhuus-
eläke, sukupolvenvaihdoseläke, luopumiseläke, luopumistuki, perhe-eläke, rintamave-
teraanien varhaiseläke sekä kuntoutustuki) 

B6 = Eläke, joka on maksettu yleisesti verovelvolliselle ulkomailla asuvalle henkilölle 
ja josta on peritty vain sairaanhoitomaksu (mm. yksityisen sektorin Ranskassa, Espan-
jassa tai Portugalissa asuvalle maksama eläke) 

C Pakollisen tapaturmavakuutuksen eläke, lakisääteiseen vapaaehtoiseen tapaturma-
vakuutukseen, tai tapaturmaturvaan perustuva eläke, kun eläke on EU:n sosiaalitur-
vaasetuksen 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, luopumis-
eläke ja tapaturmaeläke) 

B3 = Kansaneläkelaitoksen tai Valtiokonttorin maksama muu kuin työeläke 

B5 = Julkisyhteisön liiketoiminnassa ansaittu eläke 

B7 = Muu kuin edellä oleva lakisääteinen eläke 
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