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Muutoshistoria
Päivä
2.1.2017

Versio

Kuvaus

1.0

Ensimmäinen verovuoden 2017 julkaistu versio
Ilmoitettaville tiedoille on annettu tunnukset, jotta ilmoituksen voi
lähettää myös tunnustieto-parillisessa muodossa
Korjattu virheelliset positiomerkinnät liittyen tunnukseen 198
Muutettu vero.fi:ssa olevien dokumentti-linkkien tilalle polku
Sähköisen asioinnin yleiskuvaus on päivittynyt

22.5.2017

1.1

Lähetyspäivä ja –aika (198) muutettu ohjelmiston tuottamaksi
aikaleimaksi ja samalla tiedosta on tehty pakollinen
Saajan ja maksajan tunnukset eivät saa olla samat

29.5.2017

1.2

Korjattu aikaleiman loppupositio 300  296

28.9.2017

1.3

Muutettu uudistuneeseen vero.fi:hin johtavat polut
Muutoksia tarkastuksiin saajan ja maksajan tunnusten kohdalla

2.2.2017

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.
Mikäli osingonjakopäätös on tehty muussa valuutassa kuin euroissa, lasketaan tällä
vuosi-ilmoituksella ilmoitettavat eurosummat todellisen muuntopäivän valuuttakurssin
mukaan.

2

TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA
Ilmoituksen voi lähettää Katso-tunnisteella, jolla on yrityksen pääkäyttäjä-, rinnakkaispääkäyttäjä- tai vuosi-ilmoittajan rooli.
Tällä vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan Suomessa yleisesti verovelvollisten luonnollisten
ja juridisten henkilöiden saamat ulkomaisen yhtiön osingot. Ilmoitusvelvollisuus perustuu verotusmenettelylain 15 §:ään ja Verohallinnon yleisestä tiedonantovelvollisuudesta antamaan päätökseen.
Ilmoitusvelvollisuuden kohteena ovat
• Suomen arvo-osuusjärjestelmässä käsiteltävien osaketalletustodistusten (ns.
FDR-todistusten) ja ulkomaisten osakkeiden perusteella maksettavat osingot sekä
• muiden ulkomaisten osakkeiden perusteella maksettavat osingot.
Rajoitetusti verovelvollisille Suomesta maksetut osingot ilmoitetaan tietuekuvauksen
VSRAERIE (Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvolliselle maksetuista suorituksista)
mukaisesti.
Pitkäaikaissäästämissopimuksen (Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä) mukaisesti sijoitetuille varoille kertyviä osinkotuloja ei ilmoiteta.

3

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 28.9.2017 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

Lähetyspäivä ja –aika, välityspalvelu
täyttää
Osakkeiden lukumäärä (kpl)
Ohjelmiston tuottama aikaleima
Osingon välittänyt tilinhoitaja
Osingon saaja
Osingon välittänyt tilinhoitaja
Osingon saaja

Lisätty näkyväksi tietoluetteloon

198
292
198
010
083
010
083

1.1

1.3

6

Uusi tarkistus: Ei voi antaa nollana
Nimi muuttunut ja tieto pakolliseksi
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
11-21

083

P

22-33

281

P

34-47
48-57

282

P

58-69

283

P

70-139

085

V

140-150 010

P

151-158 286

P

159-166 287

V

L/T

Kuvaus
Tietuetunnus
Tapahtumalaji
0=lisäys (alkuperäinen tapahtuma)
1=poisto (poistaa alkuperäisen tapahtuman)
2=korjauslisäys (korvaa alkuperäisen tapahtuman)
Varatila
Osingon saajan henkilö tai Y-tunnus
Osinko per osake
Katso kohta 9.1 Osinko per osake
Varatila
Peritty lähdevero
Mikäli osingosta ei ulkomailla ole lainkaan peritty veroa,
kenttä merkitään täyteen nollia
Maksettu netto-osinko
Katso kohta 9.2 Maksettu netto-osinko
Osingon saajan nimi
Ilmoitetaan suuraakkosin
Osingon välittäneen tilinhoitajan tai muun ilmoittajan Ytunnus
Esitetään muodossa 0123456-7bb, jossa b on blanko.
Osingonjakopäätöksen päivämäärä
Katso kohta 9.3 Osingonjakopäätöksen päivämäärä
Nostettavissa päivämäärä

Muoto
AN8
N1

YTUNNUS||
HETU
+N12

+N10
+N12
AN70
Y-TUNNUS
PPKKVVVV
PPKKVVVV

Sallitut arvot
VSULKOSE
0,1,2

167-175 293

V

176-245 051

P

246-247 034

P

248

291

P

249-264 292

P

265-282
283-296 198

P

Katso kohta 9.4 Nostettavissa –päivämäärä
Osinkoa jakavan yhtiön X-tunnus
Arvopaperikeskuksen yhtiölle antama keinotekoinen
tunniste ilmoitetaan muodossa XNNNNNNNN
Osinkoa jakavan yhtiön nimi
Ilmoitetaan suuraakkosin
Osinkoa jakavan yhtiön maatunnus
Katso kohta 10 LUETTELO ASUINVALTIOIDEN
MAATUNNUKSISTA
Osinkoa jakavan yhtiön yhtiötyyppi osingonjakopäätöspäivänä
1=Julkisesti noteerattu yhtiö
2=Muu yhtiö
Katso kohta 9.5 Yhtiötyyppi
Osakkeiden lukumäärä (kpl)
Katso kohta 9.7 Osakkeiden lukumäärä (kpl)
Varatila
Ohjelmiston tuottama aikaleima

999

P

Lopputunnus

7

*

*

AN9
AN70
MAATUNNUS
N1

1,2

+N16

PPKKVVVV
HHMMSS
+N8

TARKISTUKSET

Uusi/
Muutt

Tunnus

Laskentasäännön tai tarkistuksen kuvaus

034

Osinkoa jakavan yhtiön maatunnuksen pitää olla muu kuin Suomi.

292

#146; Osinkoa jakavan yhtiön maatunnus ei saa olla FI
Osakkeiden lukumäärän (292) on oltava nollasta poikkeava.
#1284; Osakkeiden lukumäärän (292) on oltava nollasta poikkeava.
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HUOMAUTUKSET
Tietovirtaan ei liity huomautuksia.
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9.1

OHJEITA JA ESIMERKKEJÄ

Osinko per osake
Osinko per osake ilmoitetaan aina 7 desimaalin tarkkuudella ilman erotinmerkkiä.
Esimerkiksi 2 euroa ja 8 senttiä ilmoitetaan lukuna 000020800000 ja 0,1 senttiä (euron tuhannesosa) ilmoitetaan lukuna 000000010000. Kokonaisluku voi olla enintään
5 merkkiä (99999 euroa). Esimerkiksi 0,2209944 euroa ilmoitetaan etunollatäytöin lukuna 000002209944 ja 0,80591 euroa lukuna 000008059100.

9.2

Maksettu netto-osinko
Netto-osinkona ilmoitetaan osinko per osake kerrottuna osakkeiden lukumäärällä,
josta on vähennetty ulkomailla peritty lähdevero sekä osingonmaksusta aiheutuneet
kulut ja muut kustannukset.

Jos osinkoa ei ole maksettu rahana, vaan esimerkiksi osinkoa jakaneen yhtiön omina
osakkeina, ilmoitetaan maksetun netto-osingon määrä uusilla osakkeilla osingonjakohetkenä olleen käyvän arvon mukaisesti.
Kenttään 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.

9.3

Osingonjakopäätöksen päivämäärä
Osingonjakopäätöspäivämääränä ilmoitetaan päivä, jolloin yhtiö on tehnyt päätöksen
osingon jakamisesta. Jos osingonjakopäätöspäivämäärää ei tiedetä, ilmoitetaan
mahdollisimman lähellä oikeaa osingonjaon päätöspäivää oleva päivämäärä. Osingonjakopäätöspäivämäärän on oltava siltä vuodelta, jolta vuosi-ilmoitus annetaan,
ellei osingolle ole määrätty osingonjakopäätösvuotta myöhempää (positiossa 159166 ilmoitettavaa) nostettavissa –päivää.

9.4

Nostettavissa –päivämäärä
Nostettavissa -päivä ilmoitetaan, mikäli yhtiö on osingonjakopäätöstä tehdessään
päättänyt, että osinko on nostettavissa vasta myöhäisempänä ajankohtana. Nostettavissa -päivän on oltava siltä vuodelta, jolta vuosi-ilmoitus annetaan.

9.5

Yhtiötyyppi
Tietueella tulee antaa tieto siitä, onko osinkoa jakava yhtiö julkisesti noteerattu yhtiö
vai muu yhtiö.
Tuloverolain 33a §:n mukaan julkisesti noteeratulla yhtiöllä tarkoitetaan yhtiötä, jonka
osakkeet (tai jokin osakesarja) ovat osingonjakoa päätettäessä olleet kaupankäynnin
kohteena:
1. NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla tai Prelistalla,
2. muulla säännellyllä markkinalla Euroopan talousalueella sekä muulla säännellyllä ja viranomaisen valvonnassa olevalla markkinalla Euroopan talousalueen
ulkopuolella,
3. monenkeskisessä kaupankäynnissä Euroopan talousalueella 9.11.2007 tai
sen jälkeen edellyttäen, että osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi yhtiön
hakemuksesta tai sen suostumuksella.

9.6

Ulkomaille maksettu vero
Osingoista täällä määrättävää veroa laskettaessa otetaan huomioon osingosta ulkomaille maksettu vero, kuitenkin enintään verosopimuksen säännösten mukainen
määrä.

9.7

Osakkeiden lukumäärä (kpl)
Osingonsaajan omistamien osinkoa jakavan yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä
osingonjakopäätös- ja täsmäytyspäivänä.
Täyttö oikealle, etunollat, ei etumerkkiä.
Kokonaisosa voi olla 10 merkkiä, desimaalit 6 merkillä.
Esim. 12 osaketta ilmoitetaan lukuna:
0000000012000000
ja 305,68 osaketta lukuna:

0000000305680000
10 LUETTELO ASUINVALTIOIDEN MAATUNNUKSISTA
Katso voimassa olevat verosopimukset ja ISO 3166 standardin mukaiset maatunnukset Excel muotoisesta maatunnuslistauksesta.

