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Versiohistoria 
 

Päivä Versio Kuvaus 

26.11.2020 1.1 Korjattu tiedon positio. 

28.1.2020 1.0 Ensimmäinen verovuoden 2020 julkaistu versio  

1  YLEISKUVAUS 

Tämän dokumentin tarkoituksena on selittää lähetettävän tiedon rakenne ja aineistoon 
tehtävät tarkistukset. Tämän dokumentin lisäksi tietoa löytyy dokumentista vero.fi > 
Verohallinto > Ohjelmistokehittäjät > Toimintaohjeet > Sähköisen ilmoittamisen yleis-
kuvaus. 

2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA 

 
Osakesäästötilistä on annettu laki (laki osakesäästötilistä, 680/2019), joka tuli voi-
maan 1 päivänä kesäkuuta 2019. Osakesäästötilille voidaan ottaa vastaan varoja 
1.1.2020 alkaen. Asiasta kerrotaan tarkemmin vero.fi:n ohjeessa Osakesäästötilin ve-
rotus. 
 
Tällä vuosi-ilmoituksella osakesäästötilistä annetussa laissa (680/2019) tarkoitettu 
palveluntarjoaja antaa Verohallinnolle Verotusmenettelylain 17 §:n 15 momentissa ja 
Verohallinnon tiedonantopäätöksessä tarkoitetut tiedot osakesäästötilistä. Osa-
kesäästötilistä annetun lain mukaan osakesäästötilejä on oikeus tarjota luottolaitostoi-
minnasta annetussa laissa (610/2014) tarkoitetuilla talletuspankeilla ja ulkomaisilla 
ETA-luottolaitoksilla sekä  sijoituspalvelulaissa (747/2012) tarkoitetuilla sijoituspalve-
luyrityksillä ja ulkomaisilla ETA-sijoitusyrityksillä.  
 
Tämän tietuekuvauksen mukaisesti ilmoitetaan vuosittain verovelvollisen osakesääs-
tötiliä koskevat tiedot. Osakesäästötilisopimusta tarjoavan palveluntarjoajan on toimi-
tettava Verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset tiedot verovelvollisen  
- osakesäästötilin voimaantulon alku- ja loppupäivämääristä,  
- osakesäästötilille tekemistä rahasuorituksista,  
- osakesäästötililtä nostetuista säästövaroista,  
- nostettuihin säästövaroihin sisältyvästä osakesäästötilin tuoton osuudesta,  
- osakesäästötilin tappiosta sekä  
- osakesäästötilin säästövarojen käyvästä arvosta ja  
- rahasuoritusten nettomäärästä vuoden lopussa. 
 
Yleisesti verovelvollisten osakesäästötilin säästövaroilla tehtyjä arvopaperikauppoja 
ei ilmoiteta Vuosi-ilmoituksella arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntieritte-
lyt sekä tiedot luovutusvoittojen laskemiseksi (VSAPUUSE), koska osakesäästötilin 
kautta sijoitetuille varoille kertyvää tuottoa ei veroteta säästämisaikana. Osakesäästö-
tilille tulleita osinkoja ja korkoja ei ilmoiteta omilla vuosi-ilmoituksillaan, lukuunotta-
matta osinkojen yhteenvetotietoja, vaan ne sisältyvät nostettujen säästövarojen tuot-
toon tai tappioon. 

 

Rajoitetusti verovelvollisia koskevat arvopaperikauppatiedot annetaan arvopaperi-
kauppojen tietuekuvauksen VSAPUUSE mukaisesti, kun arvopaperikaupat on tehty 
osakesäästötililain tarkoittamilla säästövaroilla. Rajoitetusti verovelvollisten osa-
kesäästötilille tulleet osingot ja korot ilmoitetaan rajoitetusti verovelvollisille maksettu-
jen suoritusten vuosi-ilmoituksella VSRAERIE. 

 
Osakesäästötililtä perittyjä kuluja ja palkkioita ei ilmoiteta erikseen. Ne tulevat huomi-
oon otetuiksi osakesäästötililtä nostetun tuoton ja syntyvän tappion määrässä. Jos osa-
kesäästötilin kulut on peritty muulta kuin osakesäästötiliin liitetyltä rahatililtä, verotusta 



 
 

 

varten tarpeelliset tiedot omaisuuden hoidosta tai säilyttämisestä perityistä maksuista 
ilmoitetaan omaisuudenhoitomaksujen vuosi-ilmoituksella VSOMHOIE.  

Tietovirran vaatiman tunnistautumistavan ja roolin voi tarkastaa täältä. 

3 TIETOJEN KORJAAMINEN 

Tietojen korjaaminen on kuvattu dokumentissa vero.fi > Verohallinto > Ohjelmistoke-
hittäjät > Toimintaohjeet > Tiedostona sähköisesti annettujen vuosi-ilmoitusten korjaa-
minen. 

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 

1.1 180-190/355 Osakesäästötililtä nostetut säästöva-
rat ilmoitusvuonna  

Korjattu tieto alkamaan positiosta 181. Positio 
180 on vaihdettu varatilaksi. 

1.0   Tietuekuvaus on uusi ja julkaistaan ensimmäisen 
kerran vuodelle 2020. 

 
 

6 TIETOLUETTELO 

   

Positio Tun-
nus 

P/V T L/T Kuvaus Muoto Sallitut  
arvot 

1-8 000 P T  Tietuetunnus AN8 VSOSAKET 

10 082 V   Poisto A1 D 

12-15 058 P T  Vuosi VVVV 2020 

17-25 010 P T  Osakesäästötilistä tiedonantovelvollisen yhteisön 
Y-tunnus 

YTUNNUS  

26-60 020 V/P T * Osakesäästötilistä tiedonantovelvollisen yhteisön 
nimi 

AN35  

62-96 350 P T  Osakesäästötilin tilinumero AN35  

98-105 351 P   Osakesäästötilin alkupäivä PPKKVVVV  

107-114 352 V  * Osakesäästötilin loppupäivä PPKKVVVV  

116 353 V/P  * Osakesäästötilin lopettamisen peruste 
1= tilin lopettaminen  
2= tilin siirtäminen toiselle palveluntarjoajalle tai 
tilinomistajan kuolema  

N1 1,2 

118-128 083 P T  Osakesäästötilin omistajan henkilötunnus  HETU  

130-164 085 V/P T * Osakesäästötilin omistajan nimi AN35  

166-167 363 V   Osakesäästötilin omistajan asuinvaltion maatun-
nus ISO3166 (pakollinen, jos muu kuin Suomi eli FI) 

MAATUNNUS  

169-178 354 V   Osakesäästötilille tehdyt rahasuoritukset ilmoitus-
vuonna 

R7,2  

180  V   Varatila   

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


 
 

 

181-190 355 V/P   Osakesäästötililtä nostetut säästövarat ilmoitus-
vuonna  

R7,2  

192-201 356 V/P   Nostettuihin säästövaroihin sisältyvä tuoton osuus  R7,2  

203-212 357 V   Ennakonpidätys tuotosta R7,2  

214-223 358 V   Peritty lähdevero tuotosta (rajoitetusti verovelvol-
liselta) 

R7,2  

225-232 359 V/P   Osakesäästötilin tappio tilin lopetuspäivänä  R5,2  

234-243 360 V/P   Osakesäästötilin säästövarojen käypä arvo 31.12.  R7,2  

245-254 361 V/P   Rahasuoritusten nettomäärä 31.12.  R7,2  

256-263 362 V   Osakesäästötilin omistajan ulkomailta takaisin saa-
man lähdeveron määrä 

R5,2  

265-282  V   Varatila  AN18  

284-318 041 V   Yhteyshenkilön nimi AN35  

320-354 042 V   Yhteyshenkilön puhelinnumero PUHELIN2  

356-390 048 V   Ilmoituksen tuottanut ohjelmisto AN35  

392-403 014 P T  llmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto  Y-
TUNNUS_AN2  

 

405-418 198 P   Ohjelmiston tuottama aikaleima PPKKVVVV 
HHMMSS 

 

 999 P   Lopputunnus +N8  

 

7 TARKISTUKSET 
 

Uusi/ 
Muutt 

Tunnus Laskentasäännön tai tarkistuksen kuvaus 

 010,020 #1573; Jos tiedossa Osakesäästötilistä tiedonantovelvollisen yhteisön Y-tunnus (010) on an-
nettu keinotunnus, on ilmoitettava Osakesäästötilistä tiedonantovelvollisen yhteisön nimi 
(020). 

 352, 353 #1574; Kun on ilmoitettu tilin loppupäivä (352), on ilmoitettava tilin lopettamisen peruste 
(353). 

 083, 085 #1591; Jos tiedossa Osakesäästötilin omistajan henkilötunnus on ilmoitettu keinotunnus 
(083), pitää ilmoittaa myös Osakesäästötilin omistajan nimi (085). 

 355, 356 #1575; Jos on ilmoitettu osakesäästötililtä nostetut säästövarat ilmoitusvuonna (355) suu-
rempana kuin nolla, on myös ilmoitettava tuotto (356), joka voi olla nolla, suurempi kuin 
nolla tai tappio (359). 

 352, 353, 
355 

#1576; Jos on annettu tilin loppupäivä (352) ja tilin lopettamisen peruste (353) on 1 (= tilin 
lopettaminen), myös nostetut säästövarat (355) on annettava (voi olla nolla). 

 359, 352 #1577; Tappiota (359) voi ilmoittaa vain kun tilin loppupäivä (352) on annettu ja tilin lopet-
tamisen peruste (353) on 1 tilin lopettaminen. 

 352, 058 #1592; Osakesäästötilin loppupäivä (352) VVVV on oltava samalta vuodelta kuin vuosi-ilmoi-
tus (058) annetaan. 

 360,361 #1578; Jos tiliä ei ole lopetettu eli (352) ei ole annettu, säästövarojen käypä arvo (360) ja 
rahasuoritusten nettomäärä (361) pitää antaa, mutta ne voivat olla nolla. 

 359 #1572; Tappio voi olla enintään 50 000 euroa. 

8 HUOMAUTUKSET 

 

Uusi/ 
Muutt 

Tunnus Huomautuksen kuvaus 



 
 

 

 357, 358, 
356 

#1579; Jos tuotto (356) on suurempi kuin 20 euroa ja sekä ennakonpidätys (357) ja lähde-
vero (358) ovat tyhjä tai nolla, annetaan ilmoittajalle huomautus "Olet ilmoittanut tuottoa, 
tarkista liittyykö siihen ennakonpidätys tai lähdevero?" 

 

9 OHJEITA JA ESIMERKKEJÄ 
 

Maksut ilmoitetaan sen vuoden tietona, jona ne on maksettu. Maksut ilmoitetaan tili-
kohtaisesti kaikki vuoden tapahtumat yhteenvetona. Jos maksut on maksettu ulko-
maan rahana, ne on muunnettava euroiksi maksettaessa voimassa olevan Euroopan 
keskuspankin julkaiseman valuuttakurssin mukaan. 

9.1 Osakesäästötilin tilinomistajan kuolema 
 

Osakesäästötili lakkaa säästäjän kuollessa, eikä siitä aiheudu tuloveroseuraamuksia. 
Kuolinvuodelta ennen kuolemaa tehdyt suoritukset ja nostot ilmoitetaan tällä vuosi-il-
moituksella normaalisti. Kuolinvuodelta annetaan ilmoitus, jossa on vähintään tilin lo-
pettamispäivä eli kuolinpäivä ja lopettamisen syy 2. Kuolinpäivän jälkeen tehdyt kaupat 
ilmoitetaan normaalisti vuosi-ilmoituksella arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja 
myyntierittelyt sekä tiedot luovutusvoittojen laskemiseksi (VSAPUUSE). 

9.2 Luettelo asuinvaltioiden maatunnuksista 
 
Katso ISO 3166 standardin mukaiset maatunnukset Maatunnuslistauksesta. Tieto on 
ilmoitettava, jos se on muu kuin Suomi eli FI. 

 

https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/ExcelPohjat;jsessionid=1104ED4956CA9D6710725056DB54ABA6?0

