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Versiohistoria 

 

Päivä Versio Kuvaus 

26.1.2021  1.0 Ensimmäinen vuoden 2021 julkaistu versio 

1 YLEISKUVAUS 

Tämän dokumentin tarkoituksena on selittää lähetettävän tiedon rakenne 

ja aineistoon tehtävät tarkistukset. Tämän dokumentin lisäksi tietoa löytyy 

Ohje Sähköisen ilmoittamisen yleiskuvaus (pdf) -dokumentista (vero.fi > 

Verohallinto > Ohjelmistokehittäjät > Tietuekuvaukset > Sähköisen ilmoit-

tamisen yleiskuvaus). 

2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA 

Ilmoitusta koskevat tarkemmat täyttöohjeet Verohallinnon sivuilta kohdasta 

Lomakkeet (vero.fi > Verohallinto > Yhteystiedot ja asiointi > Lomakkeet). 

Tietovirran vaatiman tunnistautumistavan, vaaditun roolin sekä tiedon siitä, 

mistä kohdasta tietovirtaa valtuutus tarkastetaan voi tarkastaa sivulta Tun-

nistustavat, roolit ja edustusoikeudet (Ilmoitin.fi > Ohjeet ja apuvälineet > 

Tunnistustavat, roolit ja edustusoikeudet. 

3 TIETOJEN KORJAAMINEN 

Lähetetty sähköinen tuloveroilmoitus korjataan lähettämällä pääverolo-

make ja kaikki korjattavia tietoja sisältävät liitelomakkeet uudelleen. Päälo-

make lähetetään uudelleen vaikka siinä ei olisi mitään korjattavaa. 

4 VOIMASSAOLO 

Tämän tietuekuvauksen mukaiset rakenteet ja tarkistukset ovat voimassa 

tuotantoympäristöissä 26.1.2021 alkaen ja ovat voimassa siihen asti, kun-

nes uusi versio tietuekuvauksesta julkaistaan. 

5 TIETOVIRTAYHDISTELMÄT 

Katso tämän tietovirran kanssa samassa tiedostossa lähetettävät tietovir-

rat Sähköisen tuloveroilmoituksen sallitut lomakeyhdistelmät (xlsx) -doku-

mentista (vero.fi > Verohallinto > Ohjelmistokehittäjät > Tietuekuvaukset > 

Tuloveroilmoitukset > Sähköisen tuloveroilmoituksen sallitut lomakeyhdis-

telmät). 

 

  

https://www.vero.fi/globalassets/tietoa-verohallinnosta/ohjelmistokehittajille/s%C3%A4hk%C3%B6isen-ilmoittamisen-yleiskuvaus2.pdf
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/lomakkeet/
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSY073
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSY073
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSY02C
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSY02C
https://www.vero.fi/contentassets/c6b01d0d1b71480eae0e06e07031af21/yritysten-tuloverolomakkeet-ja-lomakeyhdistelm%C3%A4t.xlsx


 

6 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN/VERSIOON 

 

Versio Tiedon 

tunnus  

Tieto  Selite  

1.0 000 Tietuetunnus Vuosilukumuutos 

 

7 TUNNUS-TIETO LUETTELO 

 

Tun-

nus 

P/V Las-

kenta 

/tarkis-

tus 

Kuvaus Muoto Sallitut ar-

vot 

000 P  Tietuetunnus AN8 VSY07321 

198 P  Ohjelmiston tuottama aikaleima PPKKVVVV 

HHMMSS 

 

045 P  Välityspalvelun tunnus AN3  

048 P  Tieto lähettävästä ohjelmistosta AN35  

014 P  Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto Y-

TUNNUS_AN2 

 

010 P  Verovelvollisen Y-tunnus YTUNNUS2  

054 P  Tilikausi PPKKVVVV-

PPKKVVVV 

 

OTS   OSINKOTULOT JA YLIJÄÄMÄT   

OHJ   VEROVAPAAT   

300 V  Verovelvollinen on julkisesti noteerattu yhtiö (1 = 

Kyllä) 

N1 1 

301 V  Suomesta saadut verovapaat /jakajayhtiö on lis-

tattu (1=Kyllä) 

N1 1 

330 V  Suomesta saadut verovapaat /osingot ja ylijää-

mät yhteensä 

R13,2  

944 V * Suomesta saadut verovapaat /verovapaa osuus R13,2  

311 V  Toisesta EU/ETA-valtiosta saadut verovapaat 

/omistusosuus % 

+D3,2  



 

Tun-

nus 

P/V Las-

kenta 

/tarkis-

tus 

Kuvaus Muoto Sallitut ar-

vot 

312 V  Toisesta EU/ETA-valtiosta saadut verovapaat /ja-

kajayhtiö on listattu (1=Kyllä) 

N1 1 

333 V  Toisesta EU/ETA-valtiosta saadut verovapaat 

/osingot ja ylijäämät yhteensä 

R13,2  

945 V * Toisesta EU/ETA-valtiosta saadut verovapaat 

/verovapaa osuus 

R13,2  

946 V  EU/ETA:n ulkopuolelta saadut verovapaat (ks. 

verosopimus) /omistusosuus % 

+D3,2  

947 V  EU/ETA:n ulkopuolelta saadut verovapaat (ks. 

verosopimus)  /jakajayhtiö on listattu (1=Kyllä) 

N1 1 

948 V  EU/ETA:n ulkopuolelta saadut verovapaat (ks. 

verosopimus) /osingot ja ylijäämät yhteensä 

R13,2  

949 V * EU/ETA:n ulkopuolelta saadut verovapaat (ks. 

verosopimus) /verovapaa osuus 

R13,2  

OHJ   VERONALAINEN 100 %   

308 V  Suomalaisesta listatusta yhteisöstä, jos omistus-

osuutenne yhteisöstä alle 10 % sekä muut ve-

ronalaiset osingot ja ylijäämät /jakajayhtiö on lis-

tattu (1=Kyllä) 

N1 1 

332 V  Suomalaisesta listatusta yhteisöstä, jos omistus-

osuutenne yhteisöstä alle 10 % sekä muut ve-

ronalaiset osingot ja ylijäämät /osingot ja ylijää-

mät yhteensä 

R13,2  

310 V * Suomalaisesta listatusta yhteisöstä, jos omistus-

osuutenne yhteisöstä alle 10 % sekä muut ve-

ronalaiset osingot ja ylijäämät /veronalainen 

osuus 

R13,2  

319 V  Toisen EU/ETA-valtion listatusta yhteisöstä, jos 

omistusosuutenne yhteisöstä alle 10%, sekä 

muut veronalaiset osingot ja ylijäämät /jakajayhtiö 

on listattu (1=Kyllä) 

N1 1 

335 V  Toisen EU/ETA-valtion listatusta yhteisöstä, jos 

omistusosuutenne yhteisöstä alle 10%, sekä 

muut veronalaiset osingot ja ylijäämät /osingot ja 

ylijäämät yhteensä 

R13,2  

321 V * Toisen EU/ETA-valtion listatusta yhteisöstä, jos R13,2  



 

Tun-

nus 

P/V Las-

kenta 

/tarkis-

tus 

Kuvaus Muoto Sallitut ar-

vot 

omistusosuutenne yhteisöstä alle 10%, sekä 

muut veronalaiset osingot ja ylijäämät /veronalai-

nen osuus 

322 V  EU/ETA:n ulkopuolelta saadut veronalaiset osin-

got ja ylijäämät (ks. verosopimus) /omistusosuus 

% 

+D3,2  

336 V  EU/ETA:n ulkopuolelta saadut veronalaiset osin-

got ja ylijäämät (ks. verosopimus) /osingot ja yli-

jäämät yhteensä 

R13,2  

324 V * EU/ETA:n ulkopuolelta saadut veronalaiset osin-

got ja ylijäämät (ks. verosopimus) /veronalainen 

osuus 

R13,2  

951 V  REIT-yhtiöstä saadut /omistusosuus % +D3,2  

952 V  REIT-yhtiöstä saaadut /osingot ja ylijäämät yh-

teensä 

R13,2  

953 V * REIT-yhtiöstä saadut /veronalainen osuus R13,2  

001 V  Osatietoryhmä Saadut osingot… alkaa   

350 V  Saadut osingot, jotka ovat olleet maksajalle vä-

hennyskelpoisia suorituksia/omistusosuus % 

+D3,2  

351 V  Saadut osingot, jotka ovat olleet maksajalle vä-

hennyskelpoisia suorituksia/maatunnus 

MAATUNNUS  

352 V  Saadut osingot, jotka ovat olleet maksajalle vä-

hennyskelpoisia suorituksia/osingot ja ylijäämät 

yhteensä 

R13,2  

353 V * Saadut osingot, jotka ovat olleet maksajalle vä-

hennyskelpoisia suorituksia/veronalainen osuus 

R13,2  

009 V  Osatietoryhmä Saadut osingot… loppuu   

OHJ   OSITTAIN VERONALAISET (25 % verovapaa, 

75 % veronalainen) 

  

303 V  Raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksen sijoitusomai-

suusosakkeille Suomesta maksetut osingot 

/omistusosuus % 

+D3,2  

304 V  Raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksen sijoitusomai- N1 1 



 

Tun-

nus 

P/V Las-

kenta 

/tarkis-

tus 

Kuvaus Muoto Sallitut ar-

vot 

suusosakkeille Suomesta maksetut osingot /jaka-

jayhtiö on listattu (1=Kyllä) 

331 V  Raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksen sijoitusomai-

suusosakkeille Suomesta maksetut osingot /osin-

got ja ylijäämät yhteensä 

R13,2  

305 V * Raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksen sijoitusomai-

suusosakkeille Suomesta maksetut osingot /vero-

vapaa osuus 

R13,2  

306 V * Raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksen sijoitusomai-

suusosakkeille Suomesta maksetut osingot /ve-

ronalainen osuus 

R13,2  

314 V  Raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksen sijoitusomai-

suusosakkeille toisesta EU/ETA-valtiosta makse-

tut osingot /omistusosuus % 

+D3,2  

315 V  Raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksen sijoitusomai-

suusosakkeille toisesta EU/ETA-valtiosta makse-

tut osingot /jakajayhtiö on listattu 

N1 1 

334 V  Raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksen sijoitusomai-

suusosakkeille toisesta EU/ETA-valtiosta makse-

tut osingot /osingot ja ylijäämät yhteensä 

R13,2  

316 V * Raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksen sijoitusomai-

suusosakkeille toisesta EU/ETA-valtiosta makse-

tut osingot /verovapaa osuus 

R13,2  

317 V * Raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksen sijoitusomai-

suusosakkeille toisesta EU/ETA-valtiosta makse-

tut osingot /veronalainen osuus 

R13,2  

338 V  Osingot ja ylijäämät yhteensä (siirrä 6B-lomak-

keelle tuloverolaskelman kohtaan 337) 

R13,2  

329 V *V/P Osinkojen ja ylijäämien verovapaa osuus yh-

teensä 

R13,2  

327 V *V/P Osinkojen ja ylijäämien veronalainen osuus yh-

teensä  

R13,2  

999 P  Tietueen loppumerkki N8  

 



 

8 TARKISTUKSET 

 

Uusi/ 

Muutt 

Tunnus Laskentasäännön tai tarkistuksen kuvaus 

 944 

945 

949 

305 

316 

329 

#1265; Jos on ilmoitettu arvoa joissain seuraavista tiedoista:  

 Suomesta saadut verovapaat /verovapaa osuus (944), Toisesta 

EU/ETA-valtiosta saadut verovapaat /verovapaa osuus (945),  

 EU/ETA:n ulkopuolelta saadut verovapaat (ks. verosopimus) /verova-

paa osuus (949), Raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksen sijoitusomaisuus-

osakkeille Suomesta maksetut osingot /verovapaa osuus (305) tai  

 Raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksen sijoitusomaisuusosakkeille toisesta 

EU/ETA-valtiosta maksetut osingot /verovapaa osuus (316)  

 

on tieto  

Osinkojen ja ylijäämien verovapaa osuus yhteensä (329) pakollinen. 

 310 

321 

324 

953 

353 

306 

317 

327 

#1266; Jos on ilmoitettu arvoa joissain seuraavista tiedoista:  

 Suomalaisesta listatusta yhteisöstä, jos omistusosuutenne yhteisöstä 

alle 10 % sekä muut veronalaiset osingot ja ylijäämät /veronalainen 

osuus (310),  

 Toisen EU/ETA-valtion listatusta yhteisöstä, jos omistusosuutenne yh-

teisöstä alle 10%, sekä muut veronalaiset osingot ja ylijäämät /ve-

ronalainen osuus (321),  

 EU/ETA:n ulkopuolelta saadut veronalaiset osingot ja ylijäämät (ks. 

verosopimus) /veronalainen osuus (324), REIT-yhtiöstä saadut /ve-

ronalainen osuus (953), Saadut osingot, jotka ovat olleet maksajalle 

vähennyskelpoisia suorituksia/veronalainen osuus (353),  

 Raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksen sijoitusomaisuusosakkeille Suo-

mesta maksetut osingot /veronalainen osuus (306) tai  

 Raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksen sijoitusomaisuusosakkeille toisesta 

EU/ETA-valtiosta maksetut osingot /veronalainen osuus (317)  on tieto 

(327) Osinkojen ja ylijäämien veronalainen osuus yhteensä pakollinen. 

9 HUOMAUTUKSET 

Tietovirtaan ei liity huomautuksia. 

10 LASKENTAOHJEET 

 

338 = 330 + 333 + 948 + 331 + 332 + 334 + 335 + 336 + 952 + 352 

329 = 944 + 945 + 949 + 305 + 316 

327 = 306 + 310 + 317 + 321 + 324 + 953 + 353 

11 LUETTELO MAATUNNUKSISTA 

 

Katso ISO3166 maatunnukset Maatunnuslistauksesta. 

https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/ExcelPohjat?2-1.ILinkListener-apuvalineet-maatunnuslistaus_linkki
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