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UUDET TOIMINNALLISUUDET
Palkanlaskenta
Tulorekisteriin liittyvät muutokset – TÄRKEÄÄ!
Kansallisen tulorekisterin perustamishankkeen (KATRE) kehittämä Tulorekisteri korvasi vuoden
vaihteessa palkkojen vuosi-ilmoitukset, jotka vielä vuonna 2018 annettiin erikseen
Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuuttajille.
Tiedot annetaan yhdellä ilmoituksella yhteen keskitettyyn rekisteriin eri viranomaisten tarpeita
varten.
Erillisessä dokumentissa Tulorekisteritoteutuksen muutokset Fivaldi palkanlaskentaan 01/2019
kerrotaan tarkemmin, miten tulorekisteri näkyy Visma Fivaldin toiminnallisuudessa käyttäjälle.
Dokumentissa käydään läpi tammikuun 2019 julkaisun yhteydessä julkaistut tulorekisteriin
liittyvät muutokset. Dokumentissa kuvataan myös kaikki aikaisemmissa julkaisuissa esitellyt
toiminnallisuudet. Dokumentin uusin versio korvaa edelliset versiot.

Poissaolorekisteri
Palkanlaskennassa lomapoissaolojen käsittelyn Esikatselu- ja POST-raportit saa nyt tulostettua
PDF-muodossa, ja raportit ovat tallennettavissa.
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Uudet Fivaldi-käyttäjätunnukset
JavaWebStart-valinta oletuksena uusille käyttäjille
Kaikille uusille Fivaldi-käyttäjätunnuksille tuodaan nyt oletuksena Omat tiedot -osion valintoihin
”Java Web Start”.

Aiemmin ”Java Web Start” piti käyttäjän toimesta valita erikseen viimeistään silloin, kun Avaa
sovellusikkuna -toiminto ei käynnistynyt.
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TOIMINNALLISUUSMUUTOKSET
Kausiveroilmoitus
Kausiverosovellukseen on tehty tulorekisterin tuomat muutokset oma-aloitteisten verojen
TAS-tietojen ilmoittamiseen liittyen, eli lähetys verolle on estetty. Vuonna 2019 maksetuista
palkoista TAS-tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella ja erillisilmoituksella.
Kausiveroilmoituksella kauden TAS-tiedot nousevat ilmoitukselle, mutta ne tulevat lähetyksen
asemesta vain merkityksi, jonka jälkeen ilmoituksesta voidaan luoda lasku ostolaskujen
kierrätykseen.

Palkanlaskenta
TVR-palkkailmoitus
TVR-palkkailmoitukseen päivitetty vuosimuutokset (poistettu työnantajan osoitetietoihin liittyvat
kentät sekä IBAN ja BIC tiedot).

Verolomakkeet
Verolomakkeisiin on tehty alla kuvatut verohallinnolta tulleet lakisääteiset muutokset. Lisätietoja
vero.fi:n tietuekuvaussivulta:
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tietoa_verotuksest/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuva
ukset__tuloveroilmoitu/

Tuloverolomake 5 / 2018
Poistettu kentät:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

046 Tieto välityspalvelun versiosta
047 Valtuutustieto (lähettävä verkkopalvelu täyttää)
020 Verovelvollisen nimi
031 Verovelvollisen katuosoite tai postilokero
032 Verovelvollisen postinumero
033 Verovelvollisen postitoimipaikka
071 Toimiala, koodi
072 Toimiala, sanallinen muoto
906 Tilikausi on muuttunut (1=kyllä)
909 Toimiala on muuttunut (1=Kyllä)

Lisätty uutena tietona:
●
●
●

014 Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto
321 Osingot muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä
322 Veronalainen osuus

Y-tunnuksen muoto YTUNNUS -> YTUNNUS2||HETU2
●

010 Verovelvollisen henkilö- tai Y-tunnus

24.01.2019

© Visma Software Oy

5

Rahatiedot: Tiedon muodot:
●
●

R17 => R13,2
G17 => G13,2

Tiedon muodot N3 => +D3,2
●
●
●
●

369 Yrittäjän osuus elinkeinotoiminnan nettovarallisuudesta (prosenttiosuus)
370 Yrittäjäpuolison osuus elinkeinotoiminnan nettovarallisuudesta (prosenttiosuus)
371 Yrittäjän työskentely liikkeessä (prosenttiosuus)
372 Yrittäjäpuolison työskentely liikkeessä (prosenttiosuus)

Tiedon muodot D6 => +D3,2
●
●

431 Koko asunnon pinta-ala
432 Asunnosta oman elinkeinotoiminnan käytössä

Tiedon muodot D6 => D2,2
●

653 Peruskorko + 1%

Tiedon muodot N8 => +N8
●
●
●
●
●

271 Elinkeinotoiminnan ajot (km)
273 Yksityisajot (km)
274 Kokonaiskilometrimäärä
389 Yksityisvaroihin kuuluvan auton käytön kokonaiskilometrimäärä
390 Yksityisvaroihin kuuluvan auton elinkeinotoiminnan ajot/km

Tarkistukset, muuttuneet
●

Kentät 800, 801, 802, 806:
Jos 800+801 ≥ 802 => 806 = 800+801-802-804-805

●

Kentät 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),
ohjelmistotietoa (048) ja Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivää tietoa (014) saa
antaa.

●

Kentät 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).

Uusi tarkistus
● Kentät 747, 749, 750:
747≥749+750
#1406; Tiedon Oikaistu negatiivinen oma pääoma (747) ei saa olla suurempi kuin
tietojen Lyhytaikaiset velat (749) ja Pitkäaikaiset velat (750) summa.

24.01.2019

© Visma Software Oy

6

Tuloverolomake 5 / 2018, Liitelomake 8B / 2018
Poistettu kentät:
●
●

046 Tieto välityspalvelun versiosta
020 Verovelvollisen nimi

Lisätty uutena tietona:
●
●

048 Tieto lähettävästä ohjelmistosta
014 Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto

Y-tunnuksen muoto YTUNNUS -> YTUNNUS2||HETU2
●

010 Verovelvollisen henkilö- tai Y-tunnus

Rahatiedot: Tiedon muodot:
●

R17 => R13,2

Muuttunut tarkistus
●

Kentät 788, 789
#340; Jos on ilmoitettu tieto Tuloverotuksessa poistamaton hankintameno, käyttö- ja
rahoitusomaisuus yhteensä (788), on ilmoitettava myös Vertailuarvo yhteensä, käyttö- ja
rahoitusomaisuus yhteensä (789) ja toisin päin (vaikka tiedot olisivat samat).

Tuloverolomake 5 / 2018, Liitelomake 18B / 2018
Poistettu kentät:
●
●
●
●

046 Tieto välityspalvelun versiosta
020 Verovelvollisen nimi
801 Sijaintikunta
805 Kiinteistön nimi

Lisätty uutena tietona:
●
●
●

048 Tieto lähettävästä ohjelmistosta
014 Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto
800 Kiinteistötunnus

Tiedon muoto YTUNNUS||HETU -> YTUNNUS2||HETU2
●

010 Verovelvollisen henkilö- tai Y-tunnus

Rahatiedot: Tiedon muodot:
●

R17 => R13,2

Tuloverolomake 5 / 2018, Liitelomake 35
Tuloverolomakkeen 5 liitelomake 35 on otettu pois käytöstä verohallinnon ohjeistuksen
mukaisesti.
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Tuloverolomake 6A / 2018
Poistettu kentät:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

046 Tieto välityspalvelun versiosta
047 Valtuutustieto (lähettävä verkkopalvelu täyttää)
020 Verovelvollisen nimi
031 Verovelvollisen katuosoite tai postilokero
032 Verovelvollisen postinumero
033 Verovelvollisen postitoimipaikka
903 Osakas- tai osuustiedot ovat muuttuneet (muutokset lomakkeella 35) (1=kyllä)
196 Lykkäys myönnetty, viimeinen jättöpäivä (ppkkvvvv)
071 Toimiala, koodi
072 Toimiala, sanallinen muoto
906 Tilikausi on muuttunut (1=kyllä)
909 Toimiala on muuttunut (1=Kyllä)
908 Postiosoite on muuttunut (1=Kyllä)
309 Satunnaiset tuotot
310 Veronalainen osuus
350 Satunnaiset kulut
351 Satunnaisten kulujen veroalainen osuus
379 Käyttöomaisuuteen sisältyy henkilöauto(ja)=1 pakettiauto(ja)=2 henkilöauto(ja) ja
pakettiauto(ja)=3 muita kulkuneuvoja=4
271 Elinkeinotoiminnan ajot, km
273 Yksityisajot, km
274 Kokonaiskilometrimäärä
381 Kulut yhteensä (varsinaiset kulut + poisto tai leasing- vuokra)
275 Kulut keskimäärin/km (kulut yhteensä jaettuna kokonaiskilometrimäärällä)
382 Yksityisajojen osuus kuluista (yksityisajot km x kulut keskimäärin / km)
380 Auton käyttötiedot perustuvat ajopäiväkirjaan =1 tai muuhun selvitykseen =2
396 Yksityisajojen kulut on vähennetty kirjanpidossa menona =1, ei ole vähennetty =2
602 Asunto- tai kiinteistöyhtiön nimi
659 Taseen mukainen negatiivinen oma pääoma
658 Äänettömien yhtiömiesten pääomapanokset
677 Omaan pääomaan sisältyvät arvonkorotukset
650 Tilikauden tappio
651 Aikaisempien tilikausien tappiot, joiden kattamiseen ei ole kertynyt voittovaroja
913 Onko yhtymän osuuksista yli puolet vaihtanut omistajaa tappiovuoden aikana tai sen
jälkeen muun saannon kuin perinnön tai testamentin vuoksi (1=kyllä, 2=ei)
914 Verovuosi jolloin vaihto on tapahtunut
915 Poikkeava tulonjako

Lisätty uutena tietona:
●
●
●
●

014 Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto
318 Saadut avustukset ja tuet
606 Yhtiömies (1=Äänetön, 2=Vastuunalainen)
619 Vastuunalaisen yhtiömiehen yksityistilin saldo tilikauden päättyessä
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●
●

620 Yhtiömiehen tulo-osuus prosentteina
621 Osakas työskennellyt yhtiössä tilikauden aikana (1=Kyllä)

Y-tunnuksen muoto YTUNNUS -> YTUNNUS2:
● 010 Verovelvollisen Y-tunnus
Muutetaan tiedon kuvaus ja muoto: YTUNNUS2||HETU2 -> HETU2:
●

600 Yhtiömiehen Y-tai henkilötunnus -> Osakkaan henkilötunnus

Pakollisuus V -> P, voi antaa 0,00
●

742 Tilikauden voitto/tappio (kirjanpito)

Rahatiedot-kenttiin: Tiedon muodot:
●
●

R17 => R13,2
G17 => G13,2

Prosenttiosuudet-kenttiin: Tiedon muodot:
●

N>D

Tarkistukset, muuttuneet:
●

Tunnus 316
=300+318+301+302+303+305+306+308+312+313+314+315
#1035; Liikevaihto (300) + Saadut avustukset ja tuet (318) + Liiketoiminnan muut tuotot
(301) + Saadut osingot ja osuuskunnan ylijäämät (302) + Korkotuotot (303) +
Tulo-osuuksien veronalainen osuus (305) + Muut rahoitustuotot (306) + Palautuvat
arvonalennukset veronalainen osuus (EVL 5a §) (308) + Varausten vähennykset
veronalainen osuus (312) + Auton yksityiskäyttö (313) + Tavaroiden yksityiskäyttö (314)
+ Muu yksityiskäyttö (315) pitää olla yhtä suuri kuin Elinkeinotoiminnan veronalaiset
tuotot yhteensä (316).

●

Tunnus 355
=333+334+335+336+338+340+342+343+344+347+349+353+354
#1036; Ostot ja varastojen muutokset (333) + Ulkopuoliset palvelut (334) + Palkat ja
palkkiot (335) + Eläke ja henkilösivukulut (336) + Poistot vähennyskelpoinen osuus (338)
+ Käyttöomaisuuden arvonalentumiset vähennyskelpoinen osuus (340) +
Vähennyskelpoinen osuus edustuskuluista (342) + Vuokrat (343) + Muut
vähennyskelpoiset liiketoiminnan muut kulut (344) + Korkokulut vähennyskelpoinen
osuus (347) + Muut rahoituskulut vähennyskelpoinen osuus (349) + Varausten lisäykset
vähennyskelpoinen osuus (353) + Kirjanpidon ulkopuoliset vähennyskelpoiset kulut
(354) pitää olla yhtä suuri kuin Elinkeinotoiminnan verotuksessa vähennyskelpoiset kulut
yhteensä (355)

●

Tunnukset 969, 041, 044, 042, 048, 014 **
#XXX; Jos tieto Ilmoitettavia tietoja ei ole (1=kyllä) (969) on annettu, ei muita kuin
pakollisia tietoja, veroilmoitusta täydentävän henkilön tietoja (041, 044, 042),
ohjelmistotietoa (048) ja Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto (014) saa
antaa.
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Uusi tarkistus:
●

Tunnus 969, 761, 742
#XXX; Jos tietoa Ilmoitettavia tietoja ei ole (969:1), ovat tiedot Tilikauden voitto/tappio
(kirjanpito) (742) ja Yhtiömiehen henkilö- tai Y-tunnus (761) pakollisia tietoja.

Tuloverolomake 6A / 2018, Liitelomake 7B / 2018
Poistettu tiedot:
●
●
●

020 Verovelvollisen nimi
046 Tieto välityspalvelun versiosta
412 TUOTTOJEN JA KULUJEN EROTUS

Lisätty uutena tietona:
●
●

048 Tieto lähettävästä ohjelmistosta
014 Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto

Tiedon muoto YTUNNUS||YTUNNUS2:
●

010 Verovelvollisen y-tunnus

Tiedon kuvaus:
● 510 Hankintahinta -> Hankintameno
Rahatiedot: Tiedon muodot:
● R17 => R13,2
● G17 => G13,2

Tuloverolomake 6A / 2018, Liitelomake 7C / 2018
Vuosilukumuutokset ja tekstimuutokset:
●

000 Tietuetunnus

Poistettu tiedot:
●
●

020 Verovelvollisen nimi
046 Tieto välityspalvelun versiosta

Lisätty uutena tietona:
●
●

048 Tieto lähettävästä ohjelmistosta
014 Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto

Tiedon kuvaus:
●

210 Myyntituotot eläimistä -> Myyntituotot kotieläimistä

Tiedon muoto YTUNNUS -> YTUNNUS2 **
●

010 Verovelvollisen y-tunnus

Rahatiedot: Tiedon muodot:
●

R17 => R13,2
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Tuloverolomake 6A / 2018, Liitelomake 73B / 2018
Vuosilukumuutokset ja tekstimuutokset:
●

000 Tietuetunnus

Poistettu tiedot:
●
●

020 Verovelvollisen nimi
046 Tieto välityspalvelun versiosta

Lisätty uutena tietona:
●
●

048 Tieto lähettävästä ohjelmistosta
014 Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto

Tiedon muoto YTUNNUS -> YTUNNUS2 **
●

010 Verovelvollisen y-tunnus

Rahatiedot: Tiedon muodot:
●

R17 => R13,2

Tuloverolomake 6 A / 2018, Liitelomake 35
Tuloverolomakkeen 6 A liitelomake 35 on otettu pois käytöstä verohallinnon ohjeistuksen
mukaisesti.
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BUGIKORJAUKSET
Kausiveroilmoitus
Korjattu tilanne, jossa verohallinnon tilinumero ei näkynyt "Koko kausiveroilmoitus" -raportilla.

Kirjanpito
Verolomakkeet
Lomakkeella 6A 2018 kenttään 619 on nyt sallittu negatiivisten arvojen syöttö.

Ostoreskontra
Ostoreskontran valuuttamaksun syötössä on korjattu virhetilanne, joka aiheutui kun pankki-tieto
valittiin vasta perustetulle toimittajalle.

Palvelunhallinta
Palvelunhallinnassa estetty tietoturvallisuussyistä saman käyttäjätunnuksen luominen
uudelleen, jos käyttäjä on aikaisemmin poistettu.
Poistovaiheessa vain käyttäjätunnukset, joilla on kirjauduttu järjestelmään, merkataan
poistetuiksi ja estetään tällaisten tunnusten luominen uudelleen.
Historiatiedoksi poistettuihin käyttäjätunnuksiin viety Ostolaskujen kierrätyksen lokihistoriassa
olleet käyttäjätunnukset, joita ei enää ollut olemassa.

Raporttitulostin
Palkkalajit-raportille on tehty sivutukseen liittynyt bugikorjaus.

MUUT MUUTOKSET
DashBoard
“Tulorekisteri tulee 1.1.2019” -widgetiin lisätty uusi linkki
“Visma tiedottaa” -DashBoardin “Tulorekisteri tulee 1.1.2019” -widgetiin on lisätty uusi linkki
“Tulorekisteriin liittyvät palkanlaskennan asetukset”.
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Raporttitulostin
Raporttiparametrien käytettävyysparannukset
Visma Fivaldin raporttiparametreja uudistetaan vaiheittain.Tässä päivityksessä
käytettävyysparannukset on tehty seuraaviin raportteihin:
Raporttiryhmä: Kirjanpito
● Pääkirja seurantakohteilla
● Pääkirja seurantakohteittain
● Tase (virallinen)
Raporttiryhmä: Lainaosuudet
● Lainaosuuslaskelma
Raporttiryhmä: Ostoreskontra
● Maksusuunnitelma
Raporttiryhmä: Reskontra
● Tapahtumareskontra
Raporttiryhmä: Talousarvio
● Talousarviovertailu

Parametrit joita muutos koskee
Muutokset koskevat seuraavia parametreja:
●

Päivämäärä-kentistä avautuu kalenteri

●

Kyllä/Ei -valintalistat ja muut vastaavanlaiset muutetaan valintapainikkeiksi
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Ennen:

Nyt:

●

Listat joissa on käyttäjän määrittelemiä arvoja vaihdetaan valintalistoista hakulistoiksi
Ennen:

Nyt:

○
○
●

Ikonista
avautuvat listan arvot.
Haun voi käynnistää antamalla vähintään 3 merkkiä.

Kausi- ja päivämääräkenttiin lisätään mallit arvon syötöstä (jos ne puuttuivat)

24.01.2019

○

Kaudet annetaan muodossa: “vvvvkk”

○

Päivämäärät annetaan muodossa: ”pp.kk.vvvv”
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MUUTA HUOMIOITAVAA
Fivaldi web-sovelluksiin tehdyt muutokset voivat aiheuttaa
ruutunäkymän häiriön
Päivityksen jälkeen Visma Fivaldin Web-sovelluksien käyttöliittymässä saattaa ilmetä
satunnaisia häiriöitä (esim. navigointivalikot eivät toimi). Näin voi tapahtua silloin kun Fivaldin
etusivuun tai web-ruuduille on tehty muutoksia päivityksessä, koska käyttäjien selaimet ottavat
välimuististaan käyttöön osittain vanhoja versioita.

Ohje tilanteen korjaamiseen
Tee seuraavat toimenpiteet asian korjaamiseksi:
●
●

Päivitä näkymä CTRL + F5 - toiminnolla, ja/tai
Tyhjennä selaimen välimuisti. (Katso selaimesi ohjeista miten välimuisti tyhjennetään.)

Häiriöiden ilmentyminen on selainkohtaista. Edellä mainitut toimenpiteet auttavat kaikkiin
välimuistin aiheuttamiin ongelmatilanteisiin.
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