Ennakkoperintä 2020, sähköisten
palveluiden muutokset ja Tulorekisterin
ajankohtaiskatsaus

Sisältö
▪ Veroperusteet ja muut
lainsäädäntömuutokset
▪ Verokortit ja menettelyt
– Ennakonpidätystiedot sähköisesti
maksajille
– Viranomaisaloitteinen verokortti

▪ Sosiaalivakuutusmaksut

▪ Muita ajankohtaisia asioita
verotuksesta
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▪ Katso-palvelun muutokset

▪ Tulorekisterin ajankohtaiskatsaus
– Tulorekisterin laajentuminen koskemaan eläkeja etuustietoja
– Vuoden 2021 alusta voimaan tulevat muutokset

– Myöhästymismaksun käyttöönotto

Veroperusteet
ja
muut lainsäädäntömuutokset

Valtion tuloveroasteikko 2021 (2020)
HE 142/2020

2021
Verotettava
ansiotulo,
euroa

2020
Vero
alarajan
kohdalla,
euroa

Vero alarajan ylittävästä tulon
osasta, %

Verotettava
ansiotulo,
euroa

Vero
alarajan
kohdalla,
euroa

Vero alarajan ylittävästä tulon
osasta, %

18 600 – 27 900

8,00

6,00

18 100 – 27 200

8,00

6,00

27 900 – 45 900

566,00

17,25

27 200 – 44 800

554,00

17,25

45 900 – 80 500

3 671,00

21,25

44 800 – 78 500

3 590,00

21,25

11 023,50

31,25

78 500 -

10 751,25

31,25

80 500 -

Hallitusohjelman mukaisesti
solidaarisuusveroa jatketaan hallituskauden loppuun
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Viran puolesta tehtävät vähennykset
HE 142/2020

▪ Perusvähennys (TVL 106 §)
– Vähennyksen enimmäismäärä nousee 3 630 euroon (3 540 euroa vuonna 2020)
– Perusvähennys tulee täysimääräisenä myönnettäväksi päivärahatuloa saavalla 3 630
euron vuosituloilla, palkkatuloa saavalla noin 7 600 euron ja eläketuloa saavalla noin 11
800 euronvuosituloilla

▪ Työtulovähennys (TVL 125 §)
– Vähennyksen enimmäismäärä nousee 1 840 euroon (1 770 euroa vuonna 2020)

– Vähennys on jatkossa 12,7 prosenttia tulojen 2 500 euron ylittävästä osasta (12,5
prosenttia vuonna 2020)
– Kun puhdas ansiotulo ylittää 33 000 euroa, vähennys pienenee jatkossa 1,89 prosenttia
33 000 euron ylittävältä osalta (1,84 prosenttia vuonna 2020) -> Kun puhdas ansiotulo on
noin 131 000 euroa, työtulovähennystä ei enää myönnetä
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Liikenteen työsuhde-edut
HE 142/2020, TVL 64 a §
Työsuhdeauton verotusarvoa alennetaan 170 eurolla
kuukaudessa täyssähköautojen osalta

Työnantajan maksama sähköauton lataaminen työpaikalla
tai julkisessa latauspisteessä on verovapaa etu

▪ Edellytetään, että auton hiilidioksidipäästö on 0
grammaa kilometriä kohden

▪ Etu koskee työntekijän oman auton tai käyttöetuauton
lataamista

–

Ei siten koske ladattavia hybridejä

–

▪ Muutos koskee sekä vapaana autoetuautona että
käyttöetuna annettavia työsuhdeautoja
▪ Alennus tehdään Verohallinnon vuosittain vahvistaman
luontoisetupäätöksen mukaisesti lasketusta
kuukausikohtaisesta verotusarvosta

▪ Vähennys on sama riippumatta siitä, käytetäänkö edun
arvon laskennassa kaavamaista arvoa vai
kilometrikohtaista arvoa
▪ Tuki koskee vuonna 2020 tai sen jälkeen Suomeen
ensirekisteröityjä autoja
▪ Määräaikainen alennus vuosina 2021-2025
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Palkansaajan käyttäessä työnantajansa kustantamaa sähköä työpaikalla tai
julkisessa latauspisteessä luontoisetuauton lataamiseen ja suorittaessa itse
auton muut mahdolliset käyttövoimakulut, autoedun raha-arvo vahvistetaan
kuten auton käyttöedun arvo

▪ Auto voi olla joko täyssähköauto tai ladattava hybridiauto
▪ Säännös ei koske kotona tapahtuvaa lataamista
–

Ei koske esim. tilanteita, jossa työnantaja maksaa työntekijän kodin
sähkömittarin perusteella laskutettavaa sähköä tai taloyhtiön
laskuttamaa sähköä

▪ Määräaikainen alennus vuosien 2021-2025 verotuksessa

Liikenteen työsuhde-edut
HE 142/2020, TVL 64a ja 64 §
Työnantajan työsuhdesähköauton mukana
kustantaman kotilatauslaitteen kustannus katsotaan
osaksi auton verollisia lisävarusteita
▪ Kotilatauslaitteesta ei siten muodostu enää erikseen
verotettavaa etua
▪ Otetaan huomioon samalla tavalla kuin muutkin auton
lisävarusteet
– lisävarusteiden arvo lisätään auton uushankintahintaan siltä
osin kuin niiden arvo ylittää 850 €

▪ Työsuhdeauto voi olla joko täyssähköauto tai ladattava
hybridiauto

▪ Säännös ei koske tilanteita, joissa latauslaitteen omistus
siirtyy suoraan työntekijälle
– jos omistus siirtyy työntekijälle, katsotaan veronalaiseksi
tuloksi
– arvostus käyvän arvon mukaisesti
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Työsuhdematkalipun verovapaata enimmäismäärää
korotetaan 3 400 euroon vuodessa

▪ Työsuhdematkalipussa nykyisin oleva 300 euron ja 750
euron välinen veronalainen osuus poistuu
▪ Samassa yhteydessä säädetään, että joukkoliikenteen
osuus liikkumispalvelupaketista rinnastetaan
henkilökohtaiseen joukkoliikenteen matkalippuun
▪ Kaupunkipyörät voidaan katsoa osaksi verovapaata
työsuhdematkalippua osana liikkumisen palvelupakettia
▪ Työsuhdematkalippuun ei ehdoteta muita muutoksia
–

Kyse on edelleen asunnon ja työpaikan välistä matkaa varten
annettavasta henkilökohtaisesta matkalipusta, ja se pienentää nykyistä
vastaavalla tavalla asunnon ja työpaikan välisiä matkakustannuksia

Liikenteen työsuhde-edut - polkupyöräetu
HE 142/2020, TVL 64 §

▪ Työnantajan työntekijälleen antama enintään 1 200 euron arvoinen
polkupyöräetu on verovapaata tuloa
– Työsuhdematkalipun ja polkupyöräedun verovapaa enimmäismäärä on kuitenkin yhteensä 3400 euroa
-> verovapaa polkupyöräetu vähentää työsuhdematkalipun verovapaata enimmäismäärää
– Polkupyöräedusta on kyse silloin, kun työnantaja antaa omistamansa tai leasingsopimuksella
hankkimansa polkupyörän työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön tai muulla vastaavalla tavalla järjestää
työntekijälle polkupyörän käyttöoikeuden vapaa-ajalla
▪ Jos työnantaja antaa polkupyörän suoraan työntekijän omistukseen, kyse ei ole polkupyöräedusta vaan palkaksi
katsottavasta veronalaisesta edusta

– Polkupyörä voi olla varustettu enintään 250 watin tehoisella sähkömoottorilla

– Polkupyöräetuun kuuluvat pyörään kiinteästi kuuluvat varusteet kuten valot, lukitus ja nastarenkaat.
Työsuhdepyörän yhteydessä annettava kypärä sisältyy polkupyöräetuun.
– Jos työntekijällä on ollut käytössään verovapaa polkupyöräetu, asunnon ja työpaikan välistä
matkakuluvähennystä ei voi saada polkupyörän osalta
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Liikenteen työsuhde-edut - polkupyöräetu
HE 142/2020, TVL 64 §
▪ Polkupyöräedun arvo määräytyy käyvän arvon periaatteen mukaisesti
– Työnantajan omistamasta polkupyörästä muodostuvan edun raha-arvo kuukaudessa on 1/12
polkupyörän vuotuisten pääomakustannusten eli hankintahinnan osan ja pääoman koron
sekä huolto-, korjaus- ja muiden käyttökustannusten euromäärästä.
– Hankintahinnan osan euromäärä lasketaan siten, että hankintahinta jaetaan viidellä
käyttövuodella.
– Käyttökustannuksiin laskettavien työnantajan maksamien huolto- ja korjauskustannusten
raha-arvo on 20 € kuukaudessa.

– Jos polkupyöräetu on osa liikkumispalvelupakettia, edun raha-arvo kuukaudessa on
euromäärä, jonka vastaava etu maksaisi erikseen tarjottuna.
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Tilapäisen työskentelyn määräajan pidennys
HE 124/2020, TVL 72 a §

▪ Tilapäisen työskentelyn määräaika pitenee 3,5 vuoteen
– Koskee erityisellä työntekemispaikalla työskentelyä samassa työntekemispaikassa
– Koskee vain niitä työskentelyjä, joissa kolmen vuoden määräaika päättyisi vuoden 2021
aikana
– Työntekijälle voidaan siten maksaa vielä kuuden kuukauden ajan verovapaita
matkakustannusten korvauksia, jos kolmen vuoden määräaika tulee täyteen vuoden 2021
aikana
– Säännöstä sovelletaan myös vuoden 2022 verotuksessa niissä tilanteissa, joissa 3,5 vuoden
määräaika jatkuisi vuoden 2022 puolelle
– Jos esimerkiksi työskentelyn jatko sovittaisiin siten, että kolmen ja puolen vuoden määräaika
ylittyisi, kyse ei olisi enää työntekijän erityisestä työntekemispaikasta
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Muita muutoksia
▪ Henkilöstöannin verotus
HE 73/2020

▪ Alihintainen työsuhdeoptio, osakepalkkio sekä ehdollinen osakepalkkio ja
Työpanososinko
HE 64/2019, HE 156/2020 ja HE 162/2020

▪ Asunnon ja ensiasunnon hankintaan otetun velan korosta on
vähennyskelpoista (TVL 58 ja 58 b §:t)
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▪ Vuonna 2020

15 %

▪ Vuonna 2021

10 %

▪ Vuonna 2022

5%

▪ Vuonna 2023

0%
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Kunnan ja kuntayhtymän tiedonsaantioikeuden laajennus
HE 142/2020, Laki tulotietojärjestelmästä 13 §

▪ Tiedot luovutetaan tulorekisteristä vain laissa säädetyille tiedon käyttäjille
laissa säädettyyn käyttötarkoitukseen
▪ Kuntien tiedonsaantioikeus tulorekisterin tietoihin laajenee
▪ Tiedot luovutetaan kunnille ja kuntayhtymille jatkossa myös
– sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin arvon määrittämistä varten
– varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvon määrittämistä varten
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Verokortit, menettelyt
ja Verohallinnon päätökset

Vuoden 2021 verokortit
▪ Vuoden 2021 peruslaskennan verokortit tulevat voimaan 1.2.2021
– Tuloraja on ajalle 1.2.-31.12. → Tuloseuranta katkaistaan helmikuun alussa
– Palkan perusverokortti on jatkossa eri näköinen kuin muut verokortit
– Verokortille on lisätty verovelvolliselle tiedoksi laskennassa käytetty koko vuoden palkan
määrä

▪ Verokortit tulonsaajille joulu-tammikuun aikana
– Verokortin voi hakea myös OmaVerosta
– Muutosverokortin vuodelle 2021 voi tilata 15.12. alkaen

▪ Sama verokortti käy kaikille palkkatuloille ja maksajille
– Yksi tuloraja
– Verokorttia ei tarvitse antaa työnantajalle, esittäminen riittää
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Ennakonpidätystietojen suorasiirrot vuodelle
2021
▪ Työnantaja voi tilata vuoden 2021 palkan perusverokortin ennakonpidätystiedot
sähköisesti ennakonpidätystietojen suorasiirtona 15.2.2021 mennessä
– Uutena tietona myös työkorvauksille (arvonlisäverovelvollinen tai ei arvonlisäverovelvollinen) voi pyytää
omat ennakonpidätysprosentit. Työkorvauksille on laskettu omat verokortit, joten ne eivät enää sisälly
palkan verokortin tulorajaan eikä pidätysprosenttiin.
▪ Työkorvaukselle (alv) palautetaan vain ennakonpidätysprosentti. Työkorvaukselle (ei alv) palautetaan
ennakonpidätysprosentti, tuloraja ja lisäprosentti.

▪ Verohallinto palauttaa samoina kokonaisuuksina kuin pyynnöt saapuneet
▪ Suorasiirtoja koskeva ohjeistus
– Ohjeet julkaistu Ohjelmistokehittäjien vero.fi-sivuilla:
▪ Verohallinto > Omat sivut > Ohjelmistokehittäjät > Tietuekuvaukset > Suorasiirrot ja muut ilmoitukset
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Ennakonpidätystietojen luovuttaminen
sähköisesti suorituksen maksajien
noudettavaksi

Ennakonpidätystiedot sähköisesti maksajille
▪ Tunnistautuneella suorituksen maksajalla tai valtuutetulla on mahdollisuus
hakea suorituksen saajan voimassa olevat ennakonpidätystiedot sähköisesti
ja automaatiossa Verohallinnon API -rajapintapalvelusta
palkanlaskentaohjelmiinsa ennen jokaista suorituksen maksua.
– Käyttöön 1.1.2021 alkaen koskien vuoden 2021 ennakkoperintää.
– Alustava suunnitelma on että seuraavassa vaiheessa suorituksen maksajan olisi haettava
voimassa olevat ennakonpidätystiedot API-rajapintapalvelusta tai manuaalisesti
OmaVerosta ennen jokaisen suorituksen maksua → edellyttää lainsäädäntömuutoksia

Palkkahallinnon järjestelmä pyytää ennakonpidätystiedot Veron taustajärjestelmästä. Vastaus saapuu reaaliajassa palkkahallinnon järjestelmään
17

Ennakonpidätystiedot sähköisesti maksajille
▪ Perusverokorttien ennakonpidätystietojen suorasiirtomenettely sekä eläkkeiden
ja etuuksien muutosverokorttien ennakonpidätystietojen sähköinen välitys on
vielä toistaiseksi käytössä.
▪ API -rajapinnan kautta on mahdollista hakea esim. palkan-, eläkkeen-, etuuden
ja muiden vastaavien tulojen ennakonpidätystietoja.
▪ API- rajapinnan kautta ei ole mahdollista hakea osingon, osuuskuntien
ylijäämien, puun myyntitulon, metsävakuutuskorvausten ja lähdeveron alaisten
tulojen ennakonpidätystietoja.
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Ennakonpidätystietojen haku API-rajapinnasta
Hakemuksen tiedot

Palautettavat tiedot

– suorituksen maksupäivä

– ennakonpidätysprosentti

– maksajan tunnus; henkilötunnus/

– lisäprosentti

y-tunnus

– tuloraja

– suorituksen saajan henkilötunnus

– suorituslaji koodi

– suorituslaji koodi

– voimassa alkaen -tieto
– verokortti koskee -tieto
– virheilmoitukset
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Viranomaisaloitteinen verokorttimuutos
Verohallinnon kaavailema pilotti

Verohallinto ehdottaa asiakkaalle muutosta
palkan verokorttiin 2021
1/2
▪ Maaliskuusta 2021 alkaen Verohallinnossa tehdään arviointia automaatiossa,
kannattaako asiakkaalle ehdottaa uutta verokorttia palkalle.
▪ Ehdotuksia tehdään asiakkaille, jotka ovat ottaneet käyttöön suomi.fi viestit.
▪ Arviointi tehdään kaksi kertaa kuukaudessa maaliskuusta alkaen.
▪ Arvioinnissa verrataan tulorekisteristä saatuja palkkatietoja asiakkaan
viimeisimmän verokortin tietoihin.

▪ Tarkoitus on saada asiakas tekemään verokorttimuutos, jos palkkatulot ovat
olennaisesti muuttuneet tai voimassa olevan verokortin vuosiansio poikkeaa
huomattavasti siitä, mitä tulorekisteristä saadun tiedon perusteella voidaan
olettaa koko vuoden vuosiansioksi.

Verohallinto ehdottaa asiakkaalle muutosta
palkan verokorttiin
2/2
▪ Arviointi tehdään myös silloin, jos asiakkaalla on tieto kotitalousvähennyksestä,
jota ei ole otettu huomioon vuoden aikana tehdyssä muutoslaskennassa.
▪ Arviointia ei tehdä, jos asiakkaalle on edellisen kolmen kuukauden sisällä tehty
muutosverokortti.
▪ Asiakkaalla on 14 vuorokautta aikaa hyväksyä ehdotuksen mukaiset tiedot.
▪ Halutessaan asiakas voi päivittää muutoksen tietoja OmaVerossa ennen tilauksen tekemistä.

▪ Jos asiakas ei reagoi ehdotukseen, ehdotus poistuu OmaVerosta eikä mitään
muutosta tapahdu.

OmaVeron etusivu
▪ Etusivulla kohdassa "Huomioitavaa"
näytetään heräte, jos asiakkaalle on tehty
ehdotus uudeksi verokortiksi.
▪ Herätteessä kerrotaan, mihin saakka
ehdotus on voimassa.

Ehdotuksen tiedot
Verokortit ja ennakkoverosivulla
▪ Sivulla näytetään viimeisimmän ja ehdotetun
palkkaverokortin prosentit ja tulorajat.

▪ Asiakas voi siirtyä tilaaman verokortin
ehdotuksen mukaisilla tiedoilla tai edellisen
verokortin laskennassa käytetyillä tiedoilla.
▪

Tilaus tehdään Verokortti- ja ennakkoverohakemuksella
käymällä lävitse kaikki 6 vaihetta ja lähettämällä tilaus.

▪ Asiakas pääsee katsomaan lähetettyä pdfkirjettä erillisen painikkeen kautta.

OmaVeron aikataulut

Aikataulut
▪ Asiakkaat voivat asioida OmaVerossa vuoden 2021 verokorttiasioissa heti kun
peruslaskenta (verokortit ja ennakkovero) on suoritettu.
▪ Laskenta alkaa 1.12.2020, joten 2.12. alkaen ensimmäiset asiakkaat pääsevät tekemään 2021
muutoksia.
▪ Tiistaina 15.12. alkaen kaikki pääsevät OmaVeron 2021 muutoksiin, olipa peruslaskenta tehty tai ei.

▪ Joulukuun puolessa välissä saa verkosta verokortin vuodelle 2021.

▪ Veroprosenttilaskuri 2021, Bruttopalkkalaskuri 2021 ja Lähdeverolaskuri 2021
▪ Avataan asiakkaille 2.12.2020

▪ Käytössä silloin laskenta vuosille 2020 ja 2021

▪ Autoetulaskuri
▪ Avataan asiakkaille 15.12.2020

▪ Käytössä laskenta vuosille 2018 - 2021

OmaVeron käyttökatko
▪ Vuoden vaihteen käyttökatko 31.12.2020 - 2.1.2021
▪ OmaVero suljetaan asiakkailta torstaina 31.12. klo 16.00
▪ Palvelu avataan lauantaina 2.1.2021 puolen päivän aikaan

Luontoisedut ja kustannusten
korvaukset

Luontoisetujen verotusarvot 2021
▪ Autoedun verotusarvo
A (2019–2021)

B (2016–2018)

C(
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– 2015)

1,4 % ja

1,2 % ja

0,9 % ja

270 € tai 18 snt/km vapaa autoetu

105 € tai 7 snt/km käyttöetu
285 € tai 19 snt/km vapaa autoetu
120 € tai 8 snt/km käyttöetu
300 € tai 20 snt/km vapaa autoetu
135 € tai 9 snt/km käyttöetu

Luontoisetujen verotusarvot 2021 (2020)
VHp luontoisetujen laskentaperusteista 10 - 13 §:t

▪ Ravintoedun verotusarvo
▪ Tavanomainen

6,90

€

(6,80 €)

kun enintään

10,90

€

(10,70 €)

▪ Ruokailulipuke (ei sopimusruokailu) 75 %, kun
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enintään

10,90 €

(10,70 €)

kuitenkin vähintään

6,90 €

(6,80 €)

▪ Laitos

5,18 €

(5,10 €)

▪ Valvonta

4,14 €

(4,08 €)

▪ Hotelli & ravintola + lento

5,87 €

(5,78 €)

Luontoisetujen verotusarvot 2021
VHp luontoisetujen laskentaperusteista 14 §

▪ Ravintoetu saldoon perustuvalla kohdennetulla maksuvälineellä
– kohdennettua maksuvälinettä käytettäessä arvostus 75 % ladatusta saldosta,
kuitenkin vähintään 6,90 euroa päivää kohden
– edellytyksenä, että maksuvälineeltä veloitetaan 6,90 - 10,90 euroa ateriaa
kohden ja että sille ladataan enintään 10,90 euroa tosiasiallista kotimaan
työssäolopäivää kohti
– toimii muutoin kuin lipuke
▪ ei rahaa takaisin, ei elintarvikkeita jne.

– ei tarvitse välittää loppusaldosta vuoden vaihteessa, kun etu on annettu
työssäolopäiville.
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Luontoisetujen verotusarvot 2021
VHp luontoisetujen laskentaperusteista 2 §

Asuntoedun verotusarvo
Alue
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Edun arvo (kk)

Helsinki 1

295 € + 13,00 € neliömetriltä

Helsinki 2

292 € + 11,90 € neliömetriltä

Helsinki 3, Espoo, Kauniainen

260 € + 11,00 € neliömetriltä

Helsinki 4, Vantaa

209 € + 11,00 € neliömetriltä

Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu, Tampere,
Turku, kehyskunnat, muu Helsinki

193 € + 9,00 € neliömetriltä

Muu Suomi

168 € + 8,10 € neliömetriltä

8.12.2020

Verohallinto

Verovapaat matkakustannusten korvaukset 2021 (2020)
VHp verovapaista matkakustannusten korvauksista

▪ Verovapaiden korvausten enimmäismäärät
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– kotimaan päiväraha

44 € (43 € )

– kotimaan osapäiväraha

20 € (20 € )

– ateriakorvaus

11 € (10,75 €)

– kilometrikorvaus

0,44 €/km (0,43 €/km)

– käyttöetuauto

0,10 €/km (0,10 €/km)

Vuoden 2021 sosiaalivakuutusmaksut

Työntekijämaksut 2021 (2020)
Työntekijät

2021
1,40
0,65

1,25
0,65

0,68
1,65

0,68
1,65

0,00
1,36
0,19

0,00
1,18
0,15

alle 53-vuotiaat ja yli 62
vuotiaat

7,15

7,15

53-62 vuotiaat

8,65

8,65

alle 53-vuotiaat ja yli 62
vuotiaat

24,10

24,10

53-62 vuotiaat

25,60

25,60

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu
Osaomistaja

Sairaanhoitomaksu ja
sairaanhoitomaksu (eläke ja etuus)
Päivärahamaksu 14 766 € saakka
Päivärahamaksu 14 766 € suuremmasta tulosta
yrittäjän päivärahamaksun korotus
Työntekijän eläkemaksu
(% palkasta)
Yrittäjien eläkemaksu

35

2020

ns. minipidätys 0,68 % ja 2,04 %. Verokortilla 1,0 % ja 2,5 %

Verohallinto

Työnantajamaksut 2021 (2020)
Työttömyysvakuutus, TyEL ja savamaksu
Työnantajat
Työttömyysvakuutusmaksu

2020

% palkasta

Palkkasumma 2 169 000 (2 125 500) saakka

0,50

0,45

Palkkasumman 2 169 000 (2 125 500) ylittävältä osalta

1,90

1,70

Työeläkevakuutus
TA:n keskimääräinen TyEL-maksu

Työnantajan sairausvakuutusmaksu
Työnantajan sairausvakuutusmaksu
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2021

% palkasta
16,95

16,95

% palkasta
1,53

1,34

Verohallinto

Muita ajankohtaisia asioita
verotuksesta

Verotuksen koronatoimenpiteet 1/3
▪ Lounasetua voidaan käyttää ruuan kotiinkuljetuksen maksamiseen

– Verohallinnon päätös vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista
luontoisetujen laskentaperusteista annetun päätöksen väliaikaisesta muuttamisesta
▪ Muutos voimaan 24.3.2020

▪ Voimaanoloa jatkettu 31.12.2020 saakka

– Jatkettu vuodelle 2021

▪ Kuuden kuukauden säännön soveltuminen
– Pakottava syy Suomessa oleskeluun / Suomi-päivien ylittyminen (VH:n kannanotto)
– Suomessa tehtävään työhön kuuden kuukauden verovapaussääntö ei voi soveltua, vaan se koskee
ainoastaan ulkomailla tehtävää työtä. Siksi pandemian aikaan mahdollisesta Suomessa tehdystä työstä
(esimerkiksi etätyöstä) saatu palkka on Suomessa veronalaista tuloa, ellei sovellettava verosopimus
estä Suomea verottamasta kyseistä tuloa.
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Verotuksen koronatoimenpiteet 2/3
▪ Koronatestien tarjoaminen osana työterveyshuoltoa
– Ei veronalaista etua työntekijälle
▪ Ei edellytä muutoksia työterveydenhuollon toimintasuunnitelmaan

– Ei voida kuitenkaan korvata verovapaasti työntekijän perheenjäsenille -> jos korvataan, palkkaa

▪ Ergonomiavälineitä (työnantajan omistamat) voidaan tarjota etätöihin verovapaasti
▪ Joustava suhtautuminen etäpikkujouluihin
▪ Sairaan lapsen hoitoedun verovapaus ei ulotu terveiden lapsien hoitoon, vaikka
työnantaja haluaisi osallistua etätyön mahdollistamiseen erityisesti karanteenien
aikana
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Verotuksen koronatoimenpiteet 3/3
▪ Kasvomaskia töissä käyttävät:
– Työnantaja voi antaa työntekijälle verovapaasti kasvomaskeja. Verovapauden kannalta ei ole
väliä, käyttääkö työntekijä maskia töissä vai matkalla töihin.

▪ Kasvomaskia töissä käyttävät: itse ostettu maski on tulonhankkimiskulu
– Jos maskia tarvitaan työssä ja työntekijä hankkii maskin itse, voi työntekijä vähentää
maskeista aiheutuneet kulut tulonhankkimiskuluina. Jokaiselle palkansaajille myönnetään
automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennys.

▪ Kodin ja työpaikan väliset matkat: kasvomaski on matkakulu
– Verohallinto on linjannut, että maskikuluja voi vähentää kaksi euroa jokaiselta päivältä, joina
työntekijä on kulkenut julkisella kulkuvälineellä kodin ja työpaikan välisen matkan itse
ostamaansa maskia käyttäen. Kahden euron vähennyksiin ei tarvita erillistä selvitystä.
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– Maskien kuluja voi vähentää vain niiltä kodin ja työpaikan välisiltä matkoilta, jotka on tehty
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen antaman suosituksen jälkeen 13.8.2020. Huom! muista
omavastuu.
8.12.2020

Positiivisen luottotietorekisterin ylläpitäjäksi
esitetään Tulorekisteriyksikköä
▪ Positiivisen luottotietorekisterin toteuttajaksi ja rekisterinpitäjäksi esitetään Verohallinnon
Tulorekisteriyksikköä. Suunnitelma toteutuksen ja käyttöönoton aikataulusta on tarkoitus
valmistua vuoden 2020 aikana.
▪ Positiivista luottotietorekisteriä valmistelevan hankkeen ohjausryhmä on tehnyt linjauksen
rekisterinpitäjästä. Rekisterinpitäjäksi ja toteuttajaksi esitetään Verohallinnon
Tulorekisteriyksikköä. Rekisteriä valmisteleva hanke sekä Tulorekisteriyksikkö aloittavat
yhdessä toteutushankkeen suunnittelun välittömästi. Suunnitelma toteutuksen rahoitustarpeesta
ja käyttöönoton aikataulusta on tarkoitus saada valmiiksi loppuvuoden 2020 aikana.
▪ Positiivisella luottotietorekisterillä tarkoitetaan tietokantaa, johon luotto- ja rahoituslaitokset
ilmoittaisivat myöntämiensä luottojen määrät yksilötasolla. Tietokannasta luotonantajat voisivat
saada tiedot luotonhakijalla jo olevista luotoista sekä lisäksi luotonannossa tarvittavat
luotonhakijan tulotiedot tulorekisteristä välitettyinä.
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KATSO-palvelun muutokset

Yleistä Katso-palvelun alasajosta
▪ Katso-palvelu käyttö päättyy Tulorekisterissä
ja Omaverossa 31.12.2020.
• Katso- ja Suomi.fi-palvelut ovat käytössä rinnakkain
loppuvuoden 2020 ajan.
• Katso-tunnistuskuvake poistuu
tunnistaumisvaihtoehtona sekä tulorekisterin sivustolta,
viittaukset Katso-valtuuksiin poistuvat, asiakkaat
ohjataan käyttämään Suomi.fi -tunnistusta ja -valtuuksia.

• Kirjautuminen asiointipalveluun tapahtuu jatkossa
vahvoilla Suomi.fi-tunnistuksen menetelmillä (pankki-,
mobiilitunnistus ja varmennekortti).
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Yleistä Katso-palvelun päättymisestä
▪ Katso-palvelussa tehdyt valtuudet on tehtävä uudestaan Suomi.fi-valtuudet
palvelussa.
– Valtuuttaminen on tehtävä ennen kuin Katso-palvelu suljetaan vuoden 2020 lopussa.

▪ Ne tahot, jotka eivät pysty tekemään sähköisiä valtuutuksia Suomi.fivaltuuksissa, voivat käyttää virkailijavaltuuttamispalvelua.
▪ Ulkomaisen yrityksen edustajalla täytyy olla suomalainen henkilötunnus tai
ulkomaalaisen tunniste (UID) sekä Suomi.fi-valtuus, jotta edustaja voi asioida
ulkomaisen yrityksen puolesta tulorekisterissä.
– UID-tunnistetta ja Suomi.fi-valtuutta pitää hakea erikseen.
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Paljon valtuutettavia - uusi palvelu DVV:llä
▪ Jos annettavia valtuuksia on paljon, voit halutessasi antaa kerralla valtuuksia monelle
valtuutetulle.
– Huom! Valtuustyyppi, valtuuttaja, valtuusasiat ja voimassaoloaika on oltava kaikille samat.

▪ Voit siis edelleen lisätä valtuuksien tiedot yksitellen tai tuoda useita valtuutettavia CSVtiedostosta.
▪ Tiedoston muotovaatimukset:
– Tiedosto tulee olla tallennettuna CSV-muodossa. Merkistö: UTF-8.
– Kaikkien yhden valtuuden tietojen tulee olla yhdellä rivillä. Ensimmäisellä rivillä olevat tiedot määräävät, mitkä tiedot
ovat sallittuja muille valtuuksille samassa tiedostossa
– Valtuusasiat voivat olla vain sellaisia, jotka ovat käytettävissä, kun valtuuttaja on yritys tai yhteisö.

– Sarakkeiden ja eri sarakkeissa olevien tietojen tulee olla seuraavassa järjestyksessä puolipisteellä erotettuna:
– Valtuuttajan tunniste;Valtuuttajan nimi;Valtuutetun tunniste;Valtuutetun nimi;Valtuustyyppi;Vahvistuspäivä;Valtuuden
alkupäivämäärä;Valtuuden loppupäivämäärä;Valtuusasian URI;Tarkenteet
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Paljon valtuutuksia - uusi palvelu DVV:llä
▪ Suomi.fi-valtuuksiin julkaistiin 23.6.2020 toiminto, jonka avulla voi ladata organisaatiolle
annetuista valtuuksista kaikki valtuudet csv-tiedostoon esimerkiksi tarkistuksia varten:
– mitä asiointivaltuuksia tilitoimisto on saanut kultakin asiakkaalta
– mitä edustamisvaltuuksia tai asiointivaltuuksia yritys on antanut työntekijöille
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Valtuushakemus ja
virkailijavaltuuttamispalvelu

Miten hakemuksella valtuuttaminen toimii?
▪ Organisaatio pyytää Verohallinnon virkailijaa antamaan organisaation
edustajalle valtuutusoikeuden, minkä jälkeen organisaation edustaja voi
valtuuttaa muita henkilöitä Suomi.fi-valtuuksissa.
– Myös ulkomaiset toimijat voivat valtuuttaa virkailijavaltuuttamispalvelun avulla. Virkailija
rekisteröi hakijan puolesta hakemuksessa esitetyt valtuudet valtuusrekisteriin.

▪ Virkailijavaltuuttamispalvelu mahdollistaa sähköisen valtuuttamisen ja toisen
puolesta asioinnin sellaisille tahoille, jotka eivät pysty itse tekemään sähköisiä
valtuutuksia Suomi.fi-valtuuksissa.
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Mitkä organisaatiomuodot käyttävät hakemuksella
valtuuttamista?
▪ Seuraavilla organisaatioilla on tunnistettu tarve valtuuttaa hakemuksen kautta:
– kunnat, seurakunnat, oppilaitokset ja muut julkisyhteisöt

– elinkeinoyhtymät, verotusyhtymät ja yhteisetuudet
– säätiöt, joita ei ole merkitty kaupparekisteriin
– yhdistykset, joilla ei ole yhdistysrekisteriin merkittynä edustajia

– yritysmuodot, joissa useampi henkilö ei voi antaa valtuutta yhdessä
– ulkomaiset yritykset, joiden edustajien suomalaista henkilötunnusta ei ole merkitty kaupparekisteriin
– ulkomaiset yritykset, joita ei ole rekisteröity Suomeen
– suomalaiset yritykset, joilla ei ole kaupparekisteriin merkittynä yksin edustamiseen oikeutettuja
henkilöitä tai hallituksen jäseniä
– kuolinpesät ja tiekunnat, joilla on Y-tunnus.
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Kuka voi tehdä valtuushakemuksen?
▪ Organisaation edustaja tekee valtuushakemuksen virkailijavaltuuttamispalveluun
– Valtuushakemuksen voi tehdä toiminnassa olevan tai lopettaneen yrityksen tai yhteisön edustaja
tai täysivaltainen yksityishenkilö, joka antaa valtuutetulle eli henkilölle, yritykselle tai yhteisölle
oikeuden asioida puolestaan.
– Huom! Vaatimukset niistä asiakirjoista, joilla varmennetaan valtuushakemuksen allekirjoittaja,
vaihtelevat valtuuttajan mukaan.

▪ Valtuushakemuksen lisäksi on myös muistettava toimittaa asiakirjaliitteet
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Virkailijavaltuuttamisen vaiheet
▪ Tutustukaa Valtuudet-palveluun ohjeisiin.
▪ Valitkaa vähintään kaksi henkilöä, joille haetaan valtuutusoikeuden rekisteröintiä.
▪ Päättäkää mitä valtuusasioita kukin valtuusoikeutettu saa hoitaa. Valtuutusoikeuden voi antaa
vain rajoittuen tiettyihin valtuusasioihin.
– Eri valtuusasioihin voi tutustua myös Suomi.fi-verkkosivustolla.
– Valtuutusoikeuden voi valtuusasian lisäksi kohdistaa valtuustarkenteen avulla koskemaan vain esim. tiettyä
aliorganisaatiota. Valtuustarkenteita on käytössä kuitenkin vain tietyissä valtuusasioissa. Näihinkin kannattaa tutustua
ennakkoon ja miettiä jo valmiiksi.

▪ Selvittäkää, ketkä organisaatiossa ovat toimivaltaisia allekirjoittamaan valtuushakemuksen
organisaationne puolesta. Valtuushakemus valmistellaan Suomi.fi-verkkopalvelussa olevalla
lomakkeella.
– Jos valtuushakemukseen liitettävä valtakirja allekirjoitetaan käsin, kaikilta allekirjoittajilta tarvitaan liitteeksi myös
kopio henkilöllisyystodistuksesta. Jos valtuushakemukseen liitettävä valtakirja on allekirjoitettu sähköisesti Digi- ja
väestötietoviraston organisaatiovarmenteella tai sotekortilla, ei kopioita henkilöllisyystodistuksista tarvitse liittää
mukaan.
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Ajankohtaista tulorekisteristä

Tieto virtaa tulorekisterissä tasaisesti
•

Palkkatietoilmoituksia yli
96 miljoonaa

•

Työnantajan
erillisilmoituksia yli 3,7
miljoonaa
➢
➢
➢
➢

Automaatiossa 89 %
Latauspalvelussa 7 %
Verkkolomakkeella 4 %
Paperilla 0,11 %

•
•
•
•
•

Rekisteriin tallennettu jo
3,1 miljoonan
ihmisen palkkatiedot

Ilmoituksia on jättänyt jo
yli 299 000 työnantajaa,
joista kotitalouksia 44 000

Tulorekisteriin
tallennettuja
ilmoituksia on jaettu
yli 760 miljoonaa

Vuonna 2019:
Verohallinto,
Työeläkeala, ETK, Mela
Työllisyysrahasto,
Kela

Vuonna 2020:
• Ahvenanmaan toimijat
• Työttömyyskassat
• Työllisyysrahasto
(aikuiskoulutusetuudet)
• Kunnat ja kuntayhtymät
• TEMin hallinnon ala
• Tilastokeskus
• Vahinkovakuutusyhtiöt
• Tapaturmavakuutuskeskus
• Potilasvakuutuskeskus
Vuonna 2021:
• Ulosotto

8.12.2020

Ajankohtaista vuodelle 2021
▪ Eläke- ja etuustietojen ilmoittaminen alkaa 1.1.2021
▪ Palkkatietoilmoitukselle tulossa
– uusia tulolajeja

– maksajan ja tulonsaajan lisätietoja
– uusia tietoja
– käsittelysääntöjä

▪ Palkkatietojen myöhässä ilmoittamisen johdosta määrättävän
myöhästymismaksun siirtymäaika päättyy 1.1.2021
– Etuustietoista myöhässä antamisesta määrättävän myöhästymismaksun määräaika päättyy 1.1.2022

▪ Tulorekisteri.fi sivuston ohjeistusta on ylläpidetty / ylläpidetään loppuvuoden
aikana
– Ohjeistuksissa huomioidaan ilmoittamisessa tapahtuvat muutokset 1.1.2021 alusta
– Ohjeistusta tarkennetaan sidosryhmiltä saatujen kommenttien ja ehdotusten perusteella
– Tulorekisteri järjestää ajankohtaisista asioista verkkoseminaarin 12/2020
8.12.2020

Eläke- ja etuustietojen ilmoittaminen
vuoden 2021 alusta alkaen
Etuustietoilmoitus

Eivät mukana

Syytinki ym.
Ulkomaiset eläkkeet

Tulorekisterin
eläkkeet:

Yksilöllinen vapaaehtoinen eläke
Eläkesäätiöiden ja -kassojen eläkkeet
Ryhmäeläkevakuutus
Rekisteröidyt lisäeläkkeet
SOLITA-eläkkeet
Työeläkkeet
Kansaneläkkeet
Muut lakisääteiset*

*mm. luopumistuki, eläketuki
8.12.2020

Tulorekisteri-etuuksien perusteita:
Jäsenyys: työttömyyskassa
Julkisyhteisön päätös: kunnan maksama
Vakuutuskassan jäsenyys
Vahinkovakuutus
Riski- & Säästöhenkivakuutus
Ryhmäeläkevakuutus
Sairausvakuutus
Työttömyysvakuutus

Työtapaturmavakuutus
Sosiaalilainsäädäntö
Muu laki
Maakuntalainsäädäntö (Ahvenanmaa)

8.12.2020

Tietosisältömuutokset
palkkatietoilmoitukselle

Tietosisältömuutokset
▪ Tietosisältömuutokset kohdistuvat tulorekisterin palkkatietoilmoitukseen sekä siinä
käytettäviin koodistoihin
▪ Palkkatietoilmoituksella otetaan käyttöön uusi tieto, joka liittyy Kelan
korvaushakemustietoihin ja lisätään palkallisen poissaolon - tietoihin
▪ Tulorekisterin tietosisältömuutoksissa otetaan käyttöön myös uusia tulolajeja sekä jo
olemassa oleviin tulolajeihin tehdään muutoksia
– Muutokset kohdistuvat sosiaalivakuutusmaksujen oletussääntöihin sekä mahdollisuuteen ilmoittaa
ohjaussäännöistä poikkeava vakuutustieto

▪ Uusia koodistoarvoja lisätään myös tulonsaajan lisätiedon tyyppi - koodistoon sekä
maksajan tyyppi - koodistoon
– Maksajan tyyppi - koodistoon tehdään myös nimen tarkennus

8.12.2020

Uusi tieto palkkatietoilmoitukselle
▪ Uusi annettava tieto on Korvaushakemuksen lisätiedot
– Lisätieto -kenttä liittyy Kelan hakemuksiin kuten työnantajan sairauspäiväraha-, äitiys-, isyystai vanhempainrahahakemuksiin

▪ Kohtaan voi antaa vapaamuotoista tekstiä silloin, kun poissaolon ajalta haetaan
korvausta ja palkkatietoilmoituksella on annettu Kelan korvaushakemustiedot
– Maksajan täyttämät lisätiedot välittyvät hakemuksen mukana etuuskäsittelijöille
– Uuteen vapaaehtoiseen lisätietokenttään mahtuu enintään 850 merkkiä

– Vastaavanlainen kenttä on ollut myös käytössä Kelan omissa sähköisissä palveluissa
esimerkiksi työnantajan sairauspäiväraha hakemusten yhteydessä
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Koodistomuutokset

Palkkatietoilmoituksen tulolajeista
▪ Tulorekisteriin ilmoitetaan maksetut suoritukset tulolajeilla, jotka on
suunniteltu sillä tarkkuudella, jolla tiedon käyttäjät tietoja tarvitsevat
– Esimerkiksi palkanlaskentajärjestelmän palkkalajit kohdistetaan tulorekisterin tulolajeihin, kun
tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin.

▪ Ilmoittaja valitsee tilanteeseen soveltuvan tulolajin. Valitun tulolajin on
vastattava maksetun suorituksen tosiasiallista luonnetta, myös
sosiaalivakuutusmaksujen osalta
– Huom! Palkanlaskentajärjestelmässä voidaan eritellä maksettavat suoritukset tulorekisterin
tulolajeja tarkempiin palkkalajeihin esim. työehtosopimuksen vaatiessa. Tulorekisterin tulolajit
eivät vastaa eri palkanlaskentajärjestelmien palkkalajien tarkkuutta, koska järjestelmät
eroavat sisällöllisesti toisistaan ja palkkalajeja on olemassa tuhansia.
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Palkkatietoilmoitukselle uusia tulolajeja
▪ Muu säännöllinen lisä - koodiarvo 238
– Sellaisten työaika- ja poikkeustilakorvausten yhteissumma, joita maksetaan säännöllisesti ja jotka
lasketaan säännöllisen työajan ansioon. Muita säännöllisiä lisiä ovat mm. luontoisedusta maksetut
rahakorvaukset, aattotyökorvaukset ja muut mahdolliset työehtosopimusten tai työsopimusten perusteella
säännöllisesti maksettavat korvaukset ja lisät, kuten kielilisä. Myös harvoin maksettava lisä katsotaan
säännölliseksi, jos se kuuluu säännöllisen työajan ansioon.
– Säännöllisistä lisistä toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut

▪ Vastikevapaan korvaus - koodiarvo 239
– Tietyillä aloilla käytössä oleva korvaus, jota maksetaan työsuhteen päättyessä pitämättömistä
vapaapäivistä. Tietyillä toimialoilla tehty työ kerryttää tekijälleen vastikevapaata, jota työsuhteen kuluessa
pidetään vapaana. Jos työntekijä ei ole pitänyt vapaapäiviä kun työsuhde päättyy, niistä maksetaan
korvausta.
– Vastikevapaan korvauksesta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.
8.12.2020

Palkkatietoilmoitukselle uusia tulolajeja
▪ Rajoitetusti verovelvolliselle maksettu rojalti - koodiarvo 362
– Rajoitetusti verovelvolliselle henkilölle maksettava korvaus tekijänoikeuden tai muun
oikeuden käyttämisestä, luovuttamisesta tai käyttöoikeudesta.
– Rojaltin perusteena voi olla
▪ kirjallisen, taiteellisen tai tieteellisen teoksen tekijänoikeus
▪ oikeus valokuvaan

▪ patentin, tavaramerkin, mallin, muotin, piirustuksen, salaisen kaavan tai valmistustavan käyttäminen
tai käyttöoikeus
▪ teollisia, kaupallisia tai tieteellisiä kokemuksia koskevat tiedot.

– Rojaltista peritään lähdevero, jollei tuloa ole verosopimuksella vapautettu lähdeverosta.
Rojalti on ilmoitettava tulorekisteriin, vaikka siitä ei olisi peritty lähdeveroa.
– Rojalti ei ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen.

8.12.2020

Palkkatietoilmoitukselle uusia tulolajeja
▪ Polkupyöräedun verovapaa osuus - koodiarvo 363
– Tulolajilla ilmoitetaan työnantajan työntekijälle antaman polkupyöräedun verovapaa osuus. Polkupyöräetu
syntyy, kun työnantaja luovuttaa omistamansa tai hallitsemansa polkupyörän työntekijän yksityiskäyttöön.
Polkupyöräetu on verovapaa, jos edun arvo on enintään 1200 euroa vuodessa. Polkupyöräedusta on aina
annettava ilmoitus, myös silloin kun verotettavaa etua tai vähennettävää määrää ei ole.
– Verovapaa polkupyöräetu ilmoitetaan sen palkanmaksukauden tulona, jona etu on käsitelty työntekijän
palkanlaskennassa. Jos verovapaata polkupyöräetua ei käsitellä palkanlaskentajärjestelmässä lainkaan, voi
verovapaan polkupyöräedun ilmoittaa kerran vuodessa. Suosituksena kuitenkin on, että etu ilmoitetaan sen
kuukauden ilmoituksella, jonka aikana se annetaan.

▪ Polkupyöräedun palkaksi katsottu osuus - koodiarvo 364
– Veronalainen polkupyöräetu ilmoitetaan niiltä kuukausilta, kun etu on ollut työntekijän käytettävissä.
Polkupyöräedun palkaksi katsottava osuus ja verovapaa osuus on eriteltävä, koska ne vaikuttavat työntekijän
kodin ja työpaikan välisten matkakulujen vähennyskelpoisuuteen.
– Polkupyöräedun palkaksi katsottu osuus polkupyöräedusta ilmoitetaan niiltä kuukausilta, kun etu on ollut
työntekijän käytettävissä.
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Palkkatietoilmoitukselle uusia tulolajeja
▪ Polkupyöräedusta peritty korvaus - koodiarvo 420
– Polkupyöräedusta peritty korvaus alentaa verotettavan edun määrää. Vastaavalla tavalla kuin työsuhdematkalipun
ilmoittaminen, polkupyöräedun ilmoittaminen poikkeaa muista luontoiseduista, koska maksajan on vähennettävä palkaksi
katsottavasta osuudesta työntekijältä perimänsä korvaus. Palkaksi katsottavana osuutena ilmoitetaan se osuus edun
arvosta, josta työnantaja on jo vähentänyt mahdollisesti tulonsaajalta perimänsä korvauksen. Jos palkaksi katsottavaa
etua ei muodostu, työnantajan on vähennettävä työntekijältä perimänsä korvaus työsuhdematkalipun verovapaasta
osuudesta. Työsuhdematkalipun verovapaana osuutena ilmoitetaan jäljelle jäävä määrä.

▪ Ehdollinen osakepalkkio - koodiarvo 365
– Sosiaalivakuutusmaksujen perusteena oleva palkkio, joka annetaan työnantajayrityksen osakkeina tai sovitun palkkion
sijaan rahasummana, joka vastaa osakkeiden arvoa ja johon liittynyt ehdollinen palautusvelvollisuus ja luovutusrajoitus on
realisoitunut, jos palkkiona saatavan edun arvo riippuu osakkeiden arvon kehityksestä vähintään vuoden ajan lupaamisen
ja antamisen välisenä aikana. Jos osakepalkkiota rasittaa sekä ehdollinen palautusvelvollisuus että luovutusrajoitus,
osakepalkkio katsotaan sosiaalivakuutusmaksujen osalta annetuksi vasta silloin, kun ehdollinen palautusvelvollisuus ja
luovutusrajoitus päättyvät, vaikka työntekijä on saanut omistusoikeuden osakkeisiin jo aiemmin. Tulolajilla ilmoitetaan vain
niissä tilanteissa, kun alun perin arvioitu vuoden määräaika osakepalkkion lupaamisen ja osakepalkkiota rasittavan
ehdollisen palautusvelvollisuuden ja luovutusrajoituksen päättymisen välillä ei toteudukaan. Tulo on
sosiaalivakuutusmaksujen alainen. Tulolajilla ilmoitettava määrä ei ole tulonsaajalle konkreettisesti maksettavaa tuloa,
vaan sitä käytetään sosiaalivakuutusmaksujen perusteena.
66

8.12.2020

Tulolajien vakuuttamissäännöt
▪ Kaikille tulorekisterin tulolajeille on säädetty valmiiksi niiden
sosiaalivakuutusmaksujen alaisuus
▪ Maksaja voi vaihtaa osaan tulolajeja sosiaalivakuutusmaksujen oletusarvoja
– Jos tulo maksetaan tulolajin vakuutusmaksujen oletuksen mukaisena,
sosiaalivakuutusmaksuihin ei tarvitse ottaa kantaa
– Jos maksu tapahtuu oletuksesta poikkeavissa tilanteissa, esimerkiksi tulonsaaja ei ole
palvelussuhteessa maksajaan, maksajalla on käytössään tulolajiin liittyvät Vakuuttamisen
tyyppi -tiedot
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Tulolajien vakuuttamissääntöihin muutoksia
▪ 216 Muu maksettu lisä
– Tulolajilla ilmoitetaan lisiä, joita ei makseta säännöllisesti eikä lasketa säännöllisen työajan ansioon.
Näitä ovat mm. arkipyhäkorvaukset, starttiraha ja muut mahdolliset työehtosopimusten tai
työsopimusten perusteella maksettavat korvaukset ja lisät
– Tulolajiin lisätään mahdollisuus ilmoittaa vakuuttamistiedot.

– Tulolajin sosiaalivakuutusmaksujen oletussäännöt pysyvät ennallaan.

▪ 336 Työkorvaus
– Tulolajilla ilmoitetaan muussa kuin palvelussuhteessa tehdystä työstä maksettava tai maksettavaksi
sovittu vastike, josta tulee toimittaa ennakonpidätys, jos saaja ei ole ennakkoperintärekisterissä, mutta
josta ei pääsääntöisesti makseta sosiaalivakuutusmaksuja.
– Tulolajiin lisätään mahdollisuus ilmoittaa vakuuttamistiedot.

– Tulolajin sosiaalivakuutusmaksujen oletussäännöt pysyvät ennallaan.
8.12.2020

Tulolajien vakuuttamissääntöihin muutoksia
▪ 339 Työpanokseen perustuva osinko tai ylijäämä (palkka)
– Osakkaalle palkkana maksettava osinko, jonka jakoperusteena on osingonsaajan tai tämän intressipiiriin
kuuluvan henkilön työpanos.

– Muutetaan sosiaalivakuutusmaksujen oletusta siten, että tulo on jatkossa kaikkien
sosiaalivakuutusmaksujen alainen.

▪ 361 Työsuhdeoptio, jonka merkintähinta on luovutusajankohtana alhaisempi kuin
markkinahinta
– Alihintaista työsuhdeoptiota pidetään sosiaalivakuutusmaksujen perusteena olevana työansiona
ainoastaan silloin, kun optio käytetään vuoden kuluessa työsuhdeoption antamisesta.
– Näissä tilanteissa annettu etu ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla Työsuhdeoptio, jonka merkintähinta on
luovutusajankohtana alhaisempi kuin markkinahinta.
– Tilanne koskee työsuhdeoptioetuja, joissa sekä optio-oikeuden saaminen että optio-oikeuden
käyttäminen tapahtuvat uuden säännöksen voimassa ollessa eli 1.1.2021 tai sen jälkeen.
– Ensi vuoden alusta lukien kaikkien sosiaalivakuutusmaksujen alainen, myös sairausvakuutusmaksun
alainen
8.12.2020

Maksajan muut tiedot ja tulonsaajan lisätiedot
▪ Koska tulolajit ovat kaikille maksajille ja tulonsaajille samat, on tarpeen antaa
tietyissä tilanteissa lisätietoja.
▪ Jos tiedot jätetään antamatta, verotus, sosiaalivakuuttaminen tai etuudet voivat
määräytyä väärin perustein
– "Maksajan tyyppi" -tiedolla ilmoitetaan, jos suorituksen maksajana tai ilmoittajana on
esimerkiksi julkisyhteisö, tilapäinen työnantaja tai kotitalous.
– "Tulonsaajan lisätiedon tyyppi" -tiedon avulla ilmoitetaan verotukseen tai
sosiaalivakuuttamiseen vaikuttavia tietoja, kuten avainhenkilö, urheilija tai osaomistaja.
Suoritus itsessään voi olla esimerkiksi palkkaa tai muuta tuloa, kuten työkorvausta.

70

8.12.2020

Maksajan muut tiedot - muutoksia
▪ Uusi maksajan tyyppi Kotitalouksien työnantajarinki
– Tieto on annettava, jos kotitaloudet ovat palkanneet yhdessä toisten kotitalouksien kanssa
siivoojan, lastenhoitajan tai muun työntekijän ja yksi henkilö hoitaa omalla
henkilötunnuksellaan palkan maksamisen ja tietojen ilmoittamisen tulorekisteriin. Tällöin ne
muodostavat kotitalouksien työnantajaringin.

▪ Muutetaan Maksajan tyyppi Erityisjärjestö nimeksi Kansainvälinen erityisjärjestö
– Tietoa on annettava, jos suorituksen maksajana on kansainvälinen erityisjärjestö kuten
esimerkiksi Kemikaalivirasto ECHA, Itämeren suojelukomissio HELCOM, Wider-instituutti ja
Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM.

8.12.2020

Tulonsaajan lisätietoihin uusi arvo
▪ Uusi tulonsaajan lisätiedon tyyppi Diplomaattisen edustuston maksamaa palkkaa
saava henkilö
– Tieto ilmoitetaan, kun suoritus maksetaan diplomaattisen edustuston palveluksessa olevalle
henkilölle, joka ei ole Suomen kansalainen.
– Tietoa ei käytetä silloin, kun henkilö on Suomen kansalainen.

8.12.2020

Käsittelysääntömuutokset
palkkatietoilmoitukselle

Käsittelysääntömuutokset
▪ Palkkatietoilmoituksen käsittelysääntömuutokset kohdistuvat tiedon laadun
parantamiseen sekä ilmoittamisen loogisuuteen.
– Aiemmin ainoastaan ohjeistuksessa olleita oikeinilmoittamisen sääntöjä on nyt tuotu teknisinä
tarkistussääntöinä skeemakuvaukselle.

▪ Käsittelysääntömuutoksilla pyritään varmistamaan että oikeat ja riittävät tiedot
on annettu.
▪ Käsittelysääntömuutokset tulevat voimaan 1.1.2021.

8.12.2020

Korvaushakemustietojen (ReimbApp) kohdistuvat
uudet tarkistukset
▪ Jatkossa (Kelan) korvaushakemustietoja voi antaa vain sellaiset suorituksen
maksajat joilla on ilmoituksella annettu y-tunnus tai suomalainen henkilötunnus.
▪ Korvaushakemustietojen yhteydessä annettaan Palvelussuhdetietoja sekä
riittävät yhteystiedot kontakteja varten

▪ Korvaushakemustiedot eivät saa olla ristiriidassa hakemuksen perusteen
kanssa esim. Perhevapaakorvaushakemuksen voi jättää vain, jos palkallisen
poissaolon syy on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa.
▪ Palkattomien ja palkallisten poissaolojen ajanjaksot eivät saa olla keskenään
ristiriitaisia, jos ilmoituksella on annettu myös korvaushakemustietoja.

8.12.2020

Perusteettoman edun ja takaisinperintä tietojen
estäminen tietyille tulolajeille
▪ Jatkossa perusteetonta etua eikä takaisinperintätietoja saa antaa kaikille
tulolajeille.
▪ Tilanteet koskettavat pääsääntöisesti sijaismaksajien maksamia suorituksia,
joitain luontoisetuja, työsuhdeoptioita sekä vähennettäviä eriä kuten
ennakonpidätystä.
▪ Tarkka lista näistä tulolajeista löytyy Palkat – Koodistot – Tulolajit 2021 dokumentista.

8.12.2020

Luontoiseduista perittyjen korvausten
tarkistaminen
▪ Luontoisetuihin kohdistuu useita uusia tarkistussääntöjä.

▪ Pääajatuksena on estää väärin ilmoittaminen luontoisetuihin liittyvien perittyjen
korvausten osalta.
– Huom! luontoisedusta peritty korvaus ei voi ylittää varsinaisen luontoisedun määrän.
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Muita tarkistuksia
▪ Takaisinperinnän lisätiedoissa annettava alkuperäinen palkanmaksukausi ja
siihen liittyvän maksupäivän ei saa olla ristiriidassa varsinaisen
takaisinperintäpäivän kanssa.
▪ Yrittäjän eläkevakuutus ja Maatalousyrittäjän eläkevakuutus tilanteissa
edellytetään jatkossa, että ilmoituksella on annettu seuraavat vakuuttamisen
poikkeustilanteen tyyppi -tiedot:
– Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus)
– Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
– Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus).

8.12.2020

Myöhästymismaksun käyttöönotto

Seuraamusmaksut
▪ Palkkatietojen myöhässä ilmoittamisen johdosta määrättävän myöhästymismaksun
siirtymäaika päättyy vuoden 2020 lopussa
– Etuustietoista myöhässä antamisesta määrättävän myöhästymismaksun siirtymäaika päättyy
31.12.2021

▪ Verohallinto määrää myöhästymismaksun, jos tulorekisteriin pakollisina ilmoitettavat
tiedot maksetuista suorituksista ilmoitetaan maksupäivää seuraavan kalenterikuukauden
kahdeksannen päivän jälkeen
– Palkkatietoilmoituksille, työnantajan erillisilmoituksille ja etuustietoilmoituksille ei määrätä erillisiä
myöhästymismaksuja, vaan ilmoitukset katsotaan yhdeksi ilmoituskokonaisuudeksi

▪ Verolainsäädännön perusteella voidaan lisäksi määrätä veronkorotus ja
sivullisilmoittajan laiminlyöntimaksu
– Veronkorotuksen määräämisestä, laskemisesta ja muutoksenhausta ohjeistetaan laajemmin
Verohallinnon ohjeessa Seuraamusmaksut oma-aloitteisessa verotuksessa.
– Tulorekisteriin ilmoitettavien tietojen virheitä ja puutteista määrättävän laiminlyöntimaksun perusteista ja
suuruudesta on kerrottu Verohallinnon ohjeessa Tulorekisteri-ilmoittamisen laiminlyöntimaksu.
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Muita tulorekisterin muutoksia
vuodelle 2021

Suorituksen maksajien raportit tulorekisteristä
▪ Käytöstä poistetaan seuraavat suorituksen maksajien raportit 1.1.2021:
– Maksajan palkkatietoilmoitusten yhteenveto (602 ja 603)
– Työnantajan erillisilmoitusten yhteenveto (604 ja 605)
– Maksajan palkkatietoilmoitusten tulonsaajakohtainen yhteenveto (606 ja 607)
– Maksajan aineistojen ja tulotietoilmoitusten lukumäärät (608 ja 609)

▪ Kyseiset raportit ovat päällekkäisiä olemassa olevien raporttien kanssa tai niiden
käyttö on osoittautunut vähäiseksi.

8.12.2020

Ulkomaalainen voi asioida tulorekisterissä
Finnish Authenticator -tunnistuspalvelun avulla
▪ Ulkomaalaisen tunnistautuminen tulorekisteriin Finnish Authenticator -sovelluksella on
otettu käyttöön syksyllä 2020
– Sovelluksella tunnistautuminen korvaa käytöstä poistuvan Katso-tunnistautumisen. Sovellus on tarkoitettu vain
Katso-tunnistusta hyödyntäneille ulkomaalaisille, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta ja jotka eivät voi
tunnistautua suomalaisilla tunnistusvälineillä.

▪ Ulkomaan kansalaiset voivat tunnistautua tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa
Finnish Authenticator -tunnistuspalvelun avulla. Ulkomaisen yrityksen edustaja voi
asioida yrityksen puolesta tulorekisterissä, jos hänellä on käytössään Finnish
Authenticator -tunnistuspalvelu sekä Suomi.fi-valtuus
– Jos suomalainen tilitoimisto tai muu ulkoistuskumppani hoitaa ulkomaisen yritysasiakkaansa asioita, pitää ulkomaisen
organisaation edustajan hankkia Finnish Authenticator-tunnistuspalvelu ja sen jälkeen tehdä valtuushakemus
Suomi.fi virkailijavaltuuspalvelussa.

▪ Yrityksen edustajalla pitää olla:
– Ulkomaalaisen tunniste (UID), Finnish Authenticator -sovellus ja Suomi.fi-valtuus.
– Rekisteröityminen tehdään Finnish Authenticator Identification Service -verkkosivustolla
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Tulorekisterin varmenne vanhenee - mistä on
kysymys?
▪ Tulorekisterin teknisen rajapinnan kautta ilmoittamiseen tarvitaan varmenne.
Varmenne on voimassa 2 vuotta.
– Varmenne mahdollistaa mm. palkkaohjelmistosta tietojen ilmoittamisen.

▪ Varmenne pitää uusia 60 vuorokauden sisällä ennen sen vanhenemista.
▪ Varmenteen tekninen yhteyshenkilö saa muistutusviestin varmenteen
vanhenemisesta. Jos varmenne vanhenee, ilmoittaminen tulorekisteriin estyy.
– Huom! Varmenteita on haettu syksyllä 2018, jolloin ne vanhenevat tänä syksynä.
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Varmenteen vanheneminen - miten toimin?
▪ Tapa 1 - Varmenteen uusiminen
– varmenne uusitaan varmennepalvelun rajapinnan kautta
▪ tekninen yhteyshenkilö tai ohjelmisto uusii varmenteen

▪ Tapa 2 - Tilataan uusi varmenne
– Organisaation nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö kirjautuu tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun
ja tilaa sen kautta uuden varmenteen
▪ varmenteen tekniseen noutamiseen tarvittavat tiedot lähetetään tekniselle yhteyshenkilölle
▪ tekninen yhteyshenkilö tai ohjelmisto hakee uuden varmenteen varmennepalvelun rajapinnan kautta
– voidaan tehdä milloin vain ennen vanhan varmenteen vanhenemista tai sen vanhentumisen jälkeen

– Huom! Selvitä ohjelmistotoimittajalta tai tekniseltä yhteyshenkilöltä kumpaa tapaa käytätte.

8.12.2020

Tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun
hakutoiminnallisuudet uudistuvat
▪ Tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun tietojen hakutoiminnallisuuksia on uudistettu
asiakkailta saadun palautteen perusteella
– Uudistettu haku tulee käyttöön 11.11.2020.

▪ Uudistuksessa on pyritty huomioimaan asiakkaiden toiveet ja toteuttamaan
hakutoiminnallisuus entistä toimivammin ja käyttäjäystävällisemmin
– Käytettävyyteen on panostettu parantamalla hakuehtoja, ja esimerkiksi tulolajin voi jatkossa valita
valintaluettelosta koodin syöttämisen sijaan. Lisäksi hakuehtojen tarkistuksia, ilmoituksia ristiriitaisista
hakuehdoista ja saavutettavuutta on parannettu.
– Jatkossa tietoja voi hakea joko hakuehdoilla tai viitteellä. Toisin kuin aiemmin kaikki hakuehdot ovat nyt
suoraan valittavissa näkymässä. Hakuehto valitaan luettelosta, minkä jälkeen täytetään tarkemmat
tiedot alempana avautuvaan ruutuun.

▪ Loppuvuoden 2020 ajan Annetut ilmoitukset -sivusta on tulorekisterin sähköisessä
asiointipalvelussa käytettävissä sekä uusi että vanha versio
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Kiitos!

