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Versiohistoria 
 

Päivä Versio Kuvaus 
24.9.2019 1.0 Ensimmäinen verovuoden 2019 julkaistu versio 

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 

Ilmoitusta koskevat tarkemmat täyttöohjeet Verohallinnon sivuilta vero.fi > Vero-
hallinto > Yhteystiedot ja asiointi > Lomakkeet. 

Ilmoituksen lähettämisestä on määrätty Verohallinnon päätöksessä sähköisestä 
asioinnista vero.fi:ssä > Syventävät vero-ohjeet > Päätökset > Verohallinnon pää-
tös sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta. 

Tietovirran vaatiman tunnistautumistavan, vaaditun roolin sekä tiedon siitä, mistä 
kohdasta tietovirtaa valtuutus tarkastetaan voi tarkastaa täältä. 

3 TIETOJEN KORJAAMINEN 

Lähetetty sähköinen tuloveroilmoitus korjataan lähettämällä pääverolomake ja 
kaikki korjattavia tietoja sisältävät liitelomakkeet uudelleen. Päälomake lähete-tään 
uudelleen vaikka siinä ei olisi mitään korjattavaa. 

4 VOIMASSAOLO 

Tämän tietuekuvauksen mukaiset rakenteet ja tarkistukset ovat voimassa tuotan-
toympäristöissä 24.9.2019 alkaen ja ovat voimassa siihen asti, kunnes uusi versio 
tietuekuvauksesta julkaistaan. 

5 TIETOVIRTAYHDISTELMÄT 
 
Katso tämän tietovirran kanssa samassa tiedostossa lähetettävät tietovirrat vero.fi 
> Verohallinto > Ohjelmistokehittäjät > Tietuekuvaukset > Tuloveroilmoitukset > 
Sähköisen tuloveroilmoituksen sallitut lomakeyhdistelmät. 

6 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN/VERSIOON 
 

Versio Tiedon 
tunnus  

Tieto  Selite  

1.0   Vuosilukumuutokset 
 

 

7 TUNNUS-TIETO LUETTELO  
 

Tunnus P/V Laskenta 
/tarkistus 

Kuvaus Muoto Sallitut 
arvot 

000 P  Tietuetunnus AN8 VSY00519 

https://www.vero.fi/fi-FI
https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet
https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_paatokset
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSY005


 

198 P  Ohjelmiston tuottama aikaleima PPKKVVVV 
HHMMSS 

 

045 P  Välityspalvelun tunnus AN3  
048 V  Tieto lähettävästä ohjelmistosta AN35  
014 P  Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto Y-

TUNNUS_AN2 
 

010 P  Verovelvollisen henkilö- tai Y-tunnus YTUNNUS2 
||HETU2 

 

916 V * Kahdenkertainen kirjanpito (1=kyllä) N1 1, 
969 V * Ilmoitettavia tietoja ei ole (1=kyllä) N1 1, 
054 P  Tilikausi PPKKVVVV-

PPKKVVVV 
 

904 V  Vaatimus ulkomaisen veron hyvittämisestä (erittely lo-
makkeella 70) (1=kyllä) 

N1 1, 

041 V  Veroilmoituksen yhteyshenkilö AN70  
042 V  Yhteyshenkilön puhelinnumero AN35  
044 V  Yhteyshenkilön sähköpostiosoite (SMTP, JHS130-muoto) AN70  
OTS   Tuloverolaskelma   
OT2   Elinkeinotoiminnan tuotot   
300 V * Liikevaihto G13,2  
318 V * Saadut avustukset ja tuet G13,2  
301 V * Liiketoiminnan muut tuotot G13,2  
OT2   Tuloutus yksityiskäytöstä, jos yksityiskäytön kulut on vä-

hennetty kirjanpidossa 
  

313 V * V/P Auton yksityiskäyttö (erittely tunnuksilla 217, 273-275, 
379-382 ja 396) 

G13,2  

314 V * Tavaroiden yksityiskäyttö G13,2  
315 V * Muu yksityiskäyttö G13,2  
OT2   Osingot ja ylijäämät   
319 V  Osingot julkisesti noteeratuista yhtiöistä G13,2  
320 V * Veronalainen osuus G13,2  
321 V  Osingot muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä G13,2  
322 V  Veronalainen osuus G13,2  
325 V  Ylijäämät julkisesti noteeratuista osuuskunnista Suo-

mesta, muista EU/ETA-maista ja sellaisista ETAn ulkopuo-
lisista maista, joiden kanssa Suomella on verosopimus 

G13,2  

326 V * Veronalainen osuus G13,2  
327 V  Ylijäämät muista kuin julkisesti noteeratuista osuuskun-

nista Suomesta, EU/ETA-maista ja ETAn ulkopuolisista 
maista 

G13,2  

328 V * Veronalainen osuus G13,2  
323 V * Korkotuotot ja muut rahoitustuotot G13,2  
312 V * Varausten vähennys G13,2  
324 V * Muut veronalaiset tuotot (ei tilikauden tuloslaskelmalle) G13,2  
316 V * Elinkeinotoiminnan veronalaiset tuotot yhteensä G13,2  
317 V  Tuloslaskelman verovapaat tuotot G13,2  
OTS   Elinkeinotoiminnan kulut   
333 V * Ostot ja varastojen muutokset G13,2  
334 V * Ulkopuoliset palvelut G13,2  
OT2   Henkilöstökulut   
335 V * Palkat ja palkkiot G13,2  



 

336 V * Eläke- ja henkilösivukulut G13,2  
337 V  Poistot (erittely tunnuksilla 800-802 ja 804-806) G13,2  
338 V * V/P Vähennyskelpoinen osuus (EVL 24, 30–34, 36–41 §) G13,2  
341 V * V/P Edustuskulut G13,2  
342 V * V/P Vähennyskelpoinen osuus 50 % (EVL 8 § 8 kohta) G13,2  
343 V * Vuokrat G13,2  
344 V * Muut vähennyskelpoiset kulut G13,2  
346 V V/P Korkokulut G13,2  
347 V * Vähennyskelpoinen osuus (tunnuksella 383 laskettu 

korko ei ole vähennyskelpoinen) 
G13,2  

349 V * Muut rahoituskulut G13,2  
353 V * Varausten lisäykset G13,2  
364 V * Lisävähennykset (erittely tunnuksilla 387-392, 401-411, 

413-416 ja 419-420) 
R13,2  

354 V * Kirjanpidon ulkopuoliset vähennyskelpoiset kulut (esim. 
koulutusvähennys, erittely lomakkeella 79) 

G13,2  

355 V *H ELINKEINOTOIMINNAN VEROTUKSESSA 
VÄHENNYSKELPOISET KULUT YHTEENSÄ 

G13,2  

OT2   Vähennyskelvottomat kulut   
365 V  Välittömät verot G13,2  
366 V  Sakot ja muut rangaistusmaksut G13,2  
367 V  Muut vähennyskelvottomat kulut G13,2  
358 V *H #359 ELINKEINOTOIMINNAN TULOS (kohtien 316 ja 355 ero-

tuksen ollessa positiivinen) 
R13,2  

359 V *H #358 ELINKEINOTOIMINNAN TAPPIO (kohtien 316 ja 355 ero-
tuksen ollessa negatiivinen) 

R13,2  

OTS   Vaatimus tappion vähentämisestä pääomatuloista   
373 V  Pääomatuloista vähennettävän elinkeinotoiminnan tap-

pion määrä 
R13,2  

OTS   Yritystulon jako yrittäjäpuolisoiden kesken   
369 V * Yrittäjän osuus elinkeinotoiminnan nettovarallisuudesta 

(prosenttiosuus) 
+D3,2  

370 V * Yrittäjäpuolison osuus elinkeinotoiminnan nettovaralli-
suudesta (prosenttiosuus) 

+D3,2  

371 V * Yrittäjän työskentely liikkeessä (prosenttiosuus) +D3,2  
372 V * Yrittäjäpuolison työskentely liikkeessä (prosenttiosuus) +D3,2  
OTS   Irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenoista tehdyt 

poistot 
  

800 V V/P Verotuksessa jäljellä oleva menojäännös verovuoden 
alussa 

R13,2  

801 V V/P Lisäys verovuoden aikana R13,2  
802 V * Luovutushinnat ja vakuutuskorvaukset R13,2  
804 V * Verovuoden poistot R13,2  
805 V * Lisäpoisto (EVL 32§) R13,2  
806 V * Verotuksessa jäljellä oleva menojäännös verovuoden lo-

pussa 
R13,2  

OTS   Selvitys käyttöomaisuuteen sisältyvien tai leasing-sopi-
muksella vuokralle otettujen henkilö- ja pakettiautojen 
kuluista sekä muiden osittain yksityiskäytössä olleiden 
ajoneuvojen kuluista (ei sisällä luontoisetuautojen ku-
luja ja kilometrejä) 

  

002 V  Toistuvien rivien 379 lukumäärä N1  



 

379 V  Käyttöomaisuuteen sisältyy  
1=henkilöauto(ja)  
2=pakettiauto(ja)  
3=henkilöauto (ja) ja pakettiauto(ja) 
4=muita kulkuneuvoja 

N1 1,2,3,4, 

271 V  Elinkeinotoiminnan ajot (km) +N8  
273 V  Yksityisajot (km) +N8  
274 V  Kokonaiskilometrimäärä +N8  
381 V  Kulut yhteensä (varsinaiset kulut+poisto tai leasing-

vuokra) 
R13,2  

275 V  Kulut keskimäärin/km (kulut yhteensä jaettuna kokonais-
kilometrimäärällä) 

R13,2  

382 V * Yksityisajojen osuus kuluista (km x kulut keskimäärin) R13,2  
380 V  Auton käyttötiedot perustuvat  

1=ajopäiväkirjaan, 
2=muuhun käyttöselvitykseen  

N1 1,2, 

396 V * V/P Yksityisajojen kulut  
1=on vähennetty kirjanpidossa,  
2=ei ole vähennetty 

N1 1,2, 

OTS   Rahan nostot ja sijoitukset kirjanpidon mukaan   
384 V  Rahan nostot kalenterivuonna 2019 R13,2  
385 V  Sijoitukset rahana kalenterivuonna 2019 R13,2  
OTS   Selvitys yksityisvaroihin kuuluvan asunnon käyttämi-

sestä elinkeinotoiminnassa 
  

431 V  Koko asunnon pinta-ala +D3,2  
432 V  Asunnosta oman elinkeinotoiminnan käytössä +D3,2  
433 V  Koko asunnon vuokra, vastike tai kiinteistön käyttökulut R13,2  
386 V  Oman elinkeinotoiminnan käytössä olevan osan osuus ku-

luista 
R13,2  

OTS   Selvitys tilapäisestä työmatkasta aiheutuneista lisäänty-
neistä elantokustannuksista  (EVL 55.1 § 1 kohta) 

  

401 V  Yli 10h kestäneiden matkojen matkapäivien määrä N3  
402 V  Enimmäismäärä/matkapäivä yli 10h:n matkoilla (VH:n 

päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista 
vuonna 2019) 

R13,2  

403 V  Enimmäiskustannusmäärä yhteensä yli 10h:n matkoissa R13,2  
404 V  Kirjanpidossa vähennetty yli 10h:n matkoista R13,2  
405 V  Lisävähennys yli 10h:n matkoista R13,2  
406 V  Yli 6h kestäneiden matkojen matkapäivien määrä N3  
407 V  Enimmäismäärä/matkapäivä yli 6h:n matkoilla (VH:n pää-

tös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 
2019) 

R13,2  

408 V  Enimmäismäärä yhteensä yli 6h:n matkoissa R13,2  
409 V  Kirjanpidossa vähennetty yli 6h:n matkoista R13,2  
410 V  Lisävähennys yli 6h:n matkoista R13,2  
411 V  Ulkomaan matkojen matkapäivien määrä N3  
413 V  Enimmäismäärä yhteensä ulkomaanmatkoilla R13,2  
414 V  Kirjanpidossa vähennetty ulkomaan matkoista R13,2  
415 V  Lisävähennys ulkomaan matkoista R13,2  
387 V  Kirjanpidossa vähennetty yhteensä R13,2  
388 V V/P Lisävähennykset tilapäisistä työmatkoista aiheutuneista 

lisääntyneistä elantokustannuksista yhteensä 
R13,2  



 

OTS 
 

  Selvitys yksityisvaroihin kuuluvan auton käytöstä elin-
keinotoiminnassa (EVL 55.1 § 2 kohta) 

  

416 V  Yksityisvaroihin kuuluvan auton käyttöselvityksen tiedot 
perustuvat  
1=ajopäiväkirjaan  
2=muuhun selvitykseen  

N1 1,2, 

389 V V/P Yksityisvaroihin kuuluvan auton käytön kokonaiskilomet-
rimäärä 

+N8  

390 V * Yksityisvaroihin kuuluvan auton elinkeinotoiminnan 
ajot/km 

+N8  

419 V  Enimmäismäärä/km yksityisvaroihin kuuluvan auton käy-
töstä (VH:n päätös verovapaista matkakustannusten kor-
vauksista vuonna 2019) 

R13,2  

420 V  Enimmäismäärä yhteensä yksityisvaroihin kuuluvan auton 
käytöstä 

R13,2  

391 V  Kirjanpidossa vähennetty yksityisvaroihin kuuluvan auton 
käytöstä 

R13,2  

392 V V/P Lisävähennys yksityisvaroihin kuuluvan auton käytöstä. R13,2  
OTS   Laskelma vähennyskelvottomista korkokuluista (Korko-

kulut eivät ole vähennyskelpoisia elinkeinotoiminnan 
tulolähteen tulosta silloin, kun oma pääoma on yksityis-
ottojen vuoksi negatiivinen (EVL 18.2 §)) 

  

659 V  Taseen mukainen negatiivinen oma pääoma (ilman etu-
merkkiä) 

R13,2  

677 V  Omaan pääomaan sisältyvät arvonkorotukset R13,2  
650 V  Tilikauden tappio R13,2  
651 V  Aikaisempien tilikausien tappiot, joiden kattamiseen ei 

ole kertynyt voittovaroja 
R13,2  

652 V * Oikaistu negatiivinen oma pääoma R13,2  
653 V  Peruskorko + 1% D2,2  
383 V V/P Korot, jotka eivät ole vähennyskelpoisia elinkeinotoimin-

nan tulolähteen tulosta 
R13,2  

OTS   Varallisuuslaskelma   
OT2   Elinkeinotoiminnan varat   
OT2   Käyttöomaisuus   
703 V * Kiinteistöt, rakennukset ja rakennelmat (erittely lomak-

keella 18B) 
R13,2  

704 V * Koneet ja kalusto R13,2  
705 V * Käyttöomaisuusarvopaperit (erittely lomakkeella 8B) R13,2  
706 V * Muu käyttöomaisuus R13,2  
OT2   Vaihto-omaisuus   
708 V * Tavarat R13,2  
709 V * Muu vaihto-omaisuus R13,2  
OT2   Rahoitusomaisuus   
711 V * Myyntisaamiset G13,2  
714 V * Rahat (käteisvarat, ei pankkitalletuksia) G13,2  
745 V * Rahoitusomaisuusarvopaperit (erittely lomakkeella 8B) G13,2  
716 V * Muu rahoitusomaisuus (ei pankkitalletuksia) G13,2  
718 V * Elinkeinotoiminnan varat yhteensä G13,2  
OT2   Elinkeinotoiminnan velat   
749 V  Lyhytaikaiset velat R13,2  
750 V  Pitkäaikaiset velat R13,2  



 

747 V  Oikaistu negatiivinen oma pääoma R13,2  
725 V * Elinkeinotoiminnan velat yhteensä R13,2  
OT2   Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus   
733 V * #734 ELINKEINOTOIMINNAN POSITIIVINEN 

NETTOVARALLISUUS 
R13,2  

734 V * #733 ELINKEINOTOIMINNAN NEGATIIVINEN 
NETTOVARALLISUUS 

R13,2  

OTS   Oman pääoman erittely   
748 V V/P Oma pääoma tilikauden alussa G13,2  
741 V V/P Yksityisnostot/-sijoitukset G13,2  
742 V V/P Tilikauden voitto/tappio (kirjanpito) G13,2  
743 V * Oma pääoma tilikauden lopussa G13,2  
OTS   Toimintavaraus   
871 V  Verovuoden 2019 toimintavaraus R13,2  
OTS   Maksetut palkat   
394 V  Verovuoden 2019 päättymistä edeltäneiden 12 kuukau-

den aikana maksetut ennakonpidätyksen alaiset palkat 
R13,2  

OTS   Käyttöomaisuusarvopapereiden ja -kiinteistöjen luovu-
tusvoitot 

  

393 V  Elinkeinotoiminnan käytössä olevien arvopapereiden ja 
kiinteistöjen luovutusvoitot yhteensä (siltä osin kuin 
niistä ei ole muodostettu jälleenhankintavarausta) 

R13,2  

OTS   Vaatimus jaettavasta yritystulosta   
395 V  Vaatimus jaettavasta yritystulosta  

1=Pääomatulon enimmäismäärä on 10 % nettovarallisuu-
desta,  
2=Jaettava yritystulo on kokonaan ansiotuloa 
(Jos vaatimusta ei esitetä, pääomatulon enimmäismäärä 
on 20 % nettovarallisuudesta.) 

N1 1,2, 

999 P  Tietueen loppumerkki N8  
 

8 TARKISTUKSET 
 

Uusi/ 
Muutt 

Tunnus Laskentasäännön tai tarkistuksen kuvaus 

 316 316=300+318+301+313+314+315+320+322+326+328+323+312+324 
 
#1411; Liikevaihto (300) + Saadut avustukset ja tuet (318) + Liiketoiminnan muut tuotot 
(301) + Auton yksityiskäyttö (313) + Tavaroiden yksityiskäyttö (314) + Muu yksityis-
käyttö (315) + Osingot julkisesti noteeratuista yhtiöistä, veronalainen osuus (320) + 
Osingot muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä , veronalainen osuus  (322) + Yli-
jäämät julkisesti noteeratuista osuuskunnista kotimaasta, EU/ETA-alueelta ja maista, 
joiden kanssa Suomella on verosopimus, veronalainen osuus (326) + Ylijäämät muista 
kuin julkisesti noteeratuista osuuskunnista kotimaasta, EU/ETA-alueelta ja ETA-
talousalueen ulkopuoleisista maista, veronalainen osuus (328) + Korkotuotot ja muut 
rahoitustuotot (323) + Varausten vähennys (312) + Muut veronalaiset tuotot (324) pi-
tää olla yhtä suuri kuin Elinkeinotoiminnan veronalaiset tuotot yhteensä (316). 

 355 355=333+334+335+336+338+342+343+344+347+349+353+364+354  
 
#1034;Ostot ja varastojen muutokset (333) + Ulkopuoliset palvelut (334) + Palkat ja 
palkkiot (335) + Eläke ja henkilösivukulut (336) + Vähennyskelpoinen osuus poistoista 



 

(338) + Vähennyskelpoinen osuus 50 % (342) + Vuokrat (343) + Muut vähennyskelpoi-
set kulut (344) + Korkokulut vähennyskelpoinen osuus (347) + Muut rahoituskulut 
(349) + Varausten lisäykset (353) + Lisävähennykset (364) + Kirjanpidon ulkopuoliset 
vähennyskelpoiset kulut (354) pitää olla yhtä suuri kuin Elinkeinotoiminnan verotuk-
sessa vähennyskelpoiset kulut yhteensä (355). 

 341 
 

341>0 => 342 >0 
 
#399;Jos on ilmoitettu tieto Edustuskulut (341) nollasta poikkeavalla arvolla, on ilmoi-
tettava myös Vähennyskelpoinen osuus 50 % (342). 

 342  342≤1/2*341 
 
#834;Tieto Vähennyskelpoinen osuus 50 % (342) saa olla enintään 50 % tiedosta Edus-
tuskulut (341). 

 342 342>0 =>341>0 
 
#836;Jos on ilmoitettu tieto Vähennyskelpoinen osuus 50 % (342 ) nollasta poikkeavalla 
arvolla, on ilmoitettava Edustuskulut (341) nollasta poikkeavalla arvolla. 

 346 
347 

347>0 => 346>0 
347≤346 
 
#837;Jos on ilmoitettu tieto Korkokulut vähennyskelpoinen osuus (347) nollasta poik-
keavalla arvolla, on ilmoitettava Korkokulut (346), ja tiedon 347 oltava pienempi tai 
yhtä suuri kuin 346. 

 392, 388 
364 

364>0, 392≥0 tai 388≥0 ja 
364 = 392 + 388 
 
#401;Jos on ilmoitettu tieto Lisävähennykset (364) nollasta poikkeavalla arvolla, on il-
moitettava joko Lisävähennys yksityisvaroihin kuuluvan auton käytöstä (392) tai Tila-
päisistä työmatkoista aiheutuneet lisävähennykset yhteensä (388) tieto nollasta poik-
keavalla arvolla. 
#402;Lisävähennykset (364) on oltava yhtä suuri kuin Lisävähennys yksityisvaroihin 
kuuluvan auton käytöstä (392) ja Tilapäisistä työmatkoista aiheutuneet lisävähennyk-
set yhteensä (388) yhteensä. 

 358 
359 

358=316-355 jos tulos positiivinen 
359=-(316-355) jos tulos negatiivinen 
Elinkeinotoiminnan veronalaiset tuotot yhteensä (316) – Elinkeinotoiminnan verotuk-
sessa vähennyskelpoiset kulut yhteensä (355) on oltava yhtä suuri kuin Elinkeinotoi-
minnan tulos (358) tai Elinkeinotoiminnan tappio (359).  Tunnuksille 358 ja 359 ei sallita 
negatiivisia arvoja, joten jos laskutulos on negatiivinen, miinusmerkki jätetään pois. 
 
#403;Elinkeinotoiminnan veronalaiset tuotot yhteensä (316) – Elinkeinotoiminnan ve-
rotuksessa vähennyskelpoiset kulut yhteensä (355) on oltava yhtä suuri kuin Elin-
keinotoiminnan tulos (358) tai Elinkeinotoiminnan tappio (359). 

 358#359 #802;Vain toisessa tiedoista Elinkeinotoiminnan tulos (358) tai Elinkeinotoiminnan tap-
pio (359) voi olla nollasta poikkeava arvo. 

 369 369+370 = 100% 
Jos tiedossa Yrittäjän osuus elinkeinotoiminnan nettovarallisuudesta (369) tai Yrittäjä-
puolison osuus elinkeinotoiminnan nettovarallisuudesta (370) on ilmoitettu osuuksia, 
on Yrittäjän osuus elinkeinotoiminnan nettovarallisuudesta (369) + Yrittäjäpuolison 
osuus elinkeinotoiminnan nettovarallisuudesta (370) = 100 %. Tietoon 370 ei tarvitse 
ilmoittaa 0 -tietoa. 
 
#408;Jos tiedossa Yrittäjän osuus elinkeinotoiminnan nettovarallisuudesta (369) tai 
Yrittäjäpuolison osuus elinkeinotoiminnan nettovarallisuudesta (370) on ilmoitettu 



 

osuuksia, on Yrittäjän osuus elinkeinotoiminnan nettovarallisuudesta (369) + Yrittäjä-
puolison osuus elinkeinotoiminnan nettovarallisuudesta (370) oltava = 100 %. 

 371 371+372 = 100% 
Jos tiedossa Yrittäjän työskentely liikkeessä (371) tai Yrittäjäpuolison työskentely liik-
keessä (372) on ilmoitettu osuuksia, on Yrittäjän työskentely liikkeessä (371) + Yrittä-
jäpuolison työskentely liikkeessä (372) = 100 %. Tietoon 372 ei tarvitse ilmoittaa 0 -
tietoa. 
 
#409;Jos tiedossa Yrittäjän työskentely liikkeessä (371) tai Yrittäjäpuolison työskentely 
liikkeessä (372) on ilmoitettu osuuksia, on Yrittäjän työskentely liikkeessä (371) + Yrit-
täjäpuolison työskentely liikkeessä (372) oltava = 100 %. 

 800 
801 
802 
806 
804 
805 

Jos 800+801 ≥802  806 = 800+801-802-804-805 
 
#1456; Jos Verotuksessa jäljellä oleva menojäännös verovuoden alussa (800) + Lisäys 
verovuoden aikana (801) on suurempi tai yhtäsuuri kuin Luovutushinnat ja vakuutus-
korvaukset (802) Verotuksessa jäljellä oleva menojäännös verovuoden lopussa (806) 
on oltava yhtä suuri kuin Verotuksessa jäljellä oleva menojäännös verovuoden alussa 
(800) + Lisäys verovuoden aikana (801) – Luovutushinnat ja vakuutuskorvaukset (802) 
– Verovuoden poistot (804) – Lisäpoisto (805) 

 804 Ehdollinen pakollisuus jos 804>0  myös 338 ≥ 0 
 
#424;Jos on ilmoitettu tieto Verovuoden poistot (804) nollasta poikkeavalla arvolla, on 
ilmoitettava myös Vähennyskelpoinen osuus poistoista (338). Jos tiedolla 338 ei ole 
ilmoitettavaa, annetaan tieto nollana. 

 804 Ehdollinen pakollisuus jos 804>0 myös 800>0 tai 801>0 
 
#425;Jos on ilmoitettu tieto Verovuoden poistot (804) nollasta poikkeavalla arvolla, on 
ilmoitettava myös nollasta poikkeavaa arvoa tiedoissa Verotuksessa jäljellä oleva me-
nojäännös verovuoden alussa (800) tai Lisäys verovuoden aikana (801). 

 382 Ehdollinen pakollisuus jos 382>0 ilmoitettava 396 
 
#339;Jos on ilmoitettu tieto Yksityisajojen osuus kuluista (km x kulut keskimäärin) (382) 
nollasta poikkeavalla arvolla, on ilmoitettava myös Yksityisajojen kulut on vähen-
netty/ei ole vähennetty kirjanpidossa menona (396). 

 396 
313 

Ehdollinen pakollisuus jos 396=1 313 >0 
313 = 382 
 
#824;Jos on ilmoitettu Yksityisajojen kulut on vähennetty kirjanpidossa menona (396) 
arvoksi 1, on ilmoitettava myös tieto Auton yksityiskäyttö (313), ja tiedon 313 oltava 
yhtä suuri kuin Yksityisajojen osuus kuluista (km x kulut keskimäärin (382). 

 389 Ehdollinen pakollisuus. Jos 390>0 myös 389 >0 
389 ≥ 390 
 
#825;Jos on ilmoitettu tieto Elinkeinotoiminnan ajot (km) (390) nollasta poikkeavalla 
arvolla, on ilmoitettava Kokonaiskilometrimäärä (km) (389). Tiedon 389 on oltava suu-
rempi tai yhtä suuri kuin tieto 390. 

 718 718=703+704+705+706+708+709+714+745+711+716 
 
#25;Kiinteistöt, rakennukset ja rakennelmat (703) + Koneet ja kalusto (704) + Käyttö-
omaisuusarvopaperit (705) + Muu käyttöomaisuus (706) + Tavarat (708) + Muu vaihto-
omaisuus (709) + Rahat (käteisvarat, ei pankkitalletuksia) (714) + Rahoitusomaisuusar-
vopaperit (745) + Myyntisaamiset (711) + Muu rahoitusomaisuus (ei pankkitalletuksia) 
(716) pitää olla yhtä suuri kuin Elinkeinotoiminnan varat yhteensä (718). 

 383 Ehdollinen pakollisuus 747>0 383 ≥0 
 



 

#838;Jos ilmoitettu tieto Oikaistu negatiivinen oma pääoma (747) nollasta poikkeavalla 
arvolla, on ilmoitettava Korot, jotka eivät ole vähennyskelpoisia elinkeinotoiminnan tu-
lolähteen tulosta (383). Jos tiedolla 383 ei ole ilmoitettavaa, annetaan tieto nollana. 

 748 
741 
742 
743 

Ehdollinen pakollisuus  
Jos 916=1 on ilmoitettava 748≥0  741≥0 742≥0 743≥0 
 
#806;Jos on ilmoitettu tieto Kahdenkertainen kirjanpito (916), on ilmoitettava tiedot 
(Oma pääoma tilikauden alussa (748) ja/tai Yksityisnostot/-sijoitukset (741) ja/tai Tili-
kauden voitto/tappio (kirjanpito) (742)) ja Oma pääoma tilikauden lopussa (743). Jos 
tiedolla 748 ja/tai 741 ja/tai 742 ja 743 ei ole ilmoitettavaa, annetaan tieto nollana. 

 743 916=1  
743=748+741+742 
Jos on ilmoitettu tieto Kahdenkertainen kirjanpito (916), Oma pääoma tilikauden 
alussa (748) + Yksityisnostot/-sijoitukset (741) + Tilikauden voitto/tappio (kirjanpito) 
(742) on yhtä suuri kuin Oma pääoma tilikauden lopussa (743). 
 
#410; Jos on ilmoitettu tieto Kahdenkertainen kirjanpito (916), Oma pääoma tilikauden 
alussa (748) + Yksityisnostot/-sijoitukset (741) + Tilikauden voitto/tappio (kirjanpito) 
(742) on yhtä suuri kuin Oma pääoma tilikauden lopussa (743). 

 871 
 

871>394x0,3 
Jos tiedon Verovuoden 2019 toimintavaraus (871) arvo on yli 30 % tiedon Verovuoden 
2019 päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana maksetut ennakonpidätyksen 
alaiset palkat (394) arvosta, annetaan virheilmoitus. 
 
#1320; Verovuonna ja aikaisemmin tehtyjen purkamattomien toimintavarausten yh-
teismäärä ei saa ylittää 30 %:a niistä palkoista, jotka on maksettu tilikauden päätty-
mistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana. 

 733#734 733 tai 734 
 
#991; Vain toisessa tiedoista Elinkeinotoiminnan positiivinen nettovarallisuus (733) tai 
Elinkeinotoiminnan negatiivinen nettovarallisuus (734) voi olla nollasta poikkeava 
arvo. 

 969 
041 
042 
044 
048 
014 

#1446; Jos tieto Ilmoitettavia tietoja ei ole (1=kyllä) (969) on annettu, ei muita kuin 
pakollisia tietoja, veroilmoitusta täydentävän henkilön tietoja (041, 044, 042) , ohjel-
mistotietoa (048) ja Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto (014) saa antaa. 

 358 tai 
359 

#839;Jos jompikumpi tiedoista Elinkeinotoiminnan veronalaiset tuotot yhteensä (316) 
tai Elinkeinotoiminnan verotuksessa vähennyskelpoiset kulut yhteensä (355) on ilmoi-
tettu, pitää ilmoittaa myös Elinkeinotoiminnan tulos (358) tai Elinkeinotoiminnan tap-
pio (359) (molempiin kelpaa myös nolla). 

 733 tai  
734 

#835;Jos jompikumpi tiedoista Elinkeinotoiminnan varat yhteensä (718) tai Elin-
keinotoiminnan velat yhteensä (725) on ilmoitettu, pitää ilmoittaa myös Elinkeinotoi-
minnan positiivinen nettovarallisuus (733) tai Elinkeinotoiminnan negatiivinen netto-
varallisuus (734) (molempiin kelpaa myös nolla). 

 749 
750 
725 

#1177; Jos jompikumpi  tiedoista Lyhytaikaiset velat (749) tai Pitkäaikaiset velat (750) 
on annettu, on ilmoitettava myös velat yhteensä Elinkeinotoiminnan velat yhteensä 
(725). 

 747 
749 
750 

747>749+750 
 
#1406; Tiedon Oikaistu negatiivinen oma pääoma (747) ei saa olla suurempi kuin tie-
tojen Lyhytaikaiset velat (749) ja Pitkäaikaiset velat (750) summa 



 

9 HUOMAUTUKSET 
 

Uusi/ 
Muutt 

Tunnus Huomautuksen kuvaus 

 319 
320 
 

319=>320 
 
#1321; Tieto Osingot julkisesti noteeratuista yhtiöistä(319) tulee olla vähintään yhtä 
suuri kuin tieto Veronalainen osuus (320). 

 321 
322 
 

321=>322 
#1455; Tieto Osingot muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä (321) tulee olla vä-
hintään yhtä suuri kuin tieto Veronalainen osuus (322). 

M 325 
326 

325>0 326>0 
Jos on ilmoitettu tieto Ylijäämät julkisesti noteeratuista osuuskunnista kotimaasta, 
EU/ETA-alueelta ja maista, joiden kanssa Suomella on verosopimus (325) ja/tai Ylijää-
mät julkisesti noteeratuista osuuskunnista kotimaasta, EU/ETA-alueelta ja maista, joi-
den kanssa Suomella on verosopimus, veronalainen osuus (326) nollasta poikkeavalla 
arvolla, annetaan huomautus 
 
#1550; Julkisesti noteerattuja osuuskuntia ei ollut vuonna 2019. Siirrä tiedot kohtiin 
Ylijäämät muista kuin julkisesti noteeratuista osuuskunnista Suomesta, EU/ETA-maista 
ja ETAn ulkopuolisista maista (327) ja Veronalainen osuus(328). 

 327 
328 

328=>0,25x327 
 
#1322; Tieto Ylijäämät muista kuin julkisesti noteeratuista osuuskunnista kotimaasta, 
EU/ETA-alueelta ja ETA-talousalueen ulkopuoleisista maista, ve-ronalainen osuus (328) 
tulee olla vähintään 25 % tiedosta Ylijäämät muista kuin julkisesti noteeratuista osuus-
kun-nista Suomesta, EU/ETA-maista ja ETAn ulkopuolisista maista (327). 

 703 Jos tieto Kiinteistöt, rakennukset ja rakennelmat (703) on ilmoitettu nollasta poikkea-
valla arvolla eikä 18B-lomaketta ole, annetaan huomautus. 
 
#1408; Olet ilmoittanut 5-lomakkeella tietoja kohdassa Kiinteistöt, rakennukset ja ra-
kennelmat (703), anna erittely kiinteistöistä lomakkeella 18B. 

 705 
745  

Jos tieto Käyttöomaisuusarvopaperit (705) tai Rahoitusomaisuusarvopaperit (745) on 
ilmoitettu nollasta poikkeavalla arvolla eikä 8B-lomaketta ole, annetaan huomautus. 
 
#1409; Olet ilmoittanut 5-lomakkeella tietoja kohdassa Käyttöomaisuusarvopaperit  
(705) tai Rahoitusomaisuusarvopaperit (745), anna erittely käyttö- tai rahoitusomai-
suusarvopapereista lomakkeella 8B. 

 804 
800 
801 
802 

#1410; Verovuoden poistot (804) saa olla enintään 25% seuraavan laskukaavan loppu-
tuloksesta: Verotuksessa jäljellä oleva menojäännös verovuoden alussa (800) + Lisäys 
verovuoden aikana (801) - Luovutushinnat ja vakuutuskorvaukset (802) 
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