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1

Yleistä

Tässä dokumentissa kuvataan Visma Fivaldin kausiverosovelluksen käyttö.
HYVÄ TIETÄÄ: Kausiveroilmoitus-sovellusta käytetään oma-aloitteisten verojen ilmoittamiseen.

1.1 Helmikuun 2019 muutokset
Tulorekisterin käyttöönoton myötä oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen muuttui työnantajasuoritusten (TAStietojen) lähettämisen osalta.
Fivaldin kausiverosovelluksella ilmoitetaan ALV-ilmoitukset kuten ennenkin, mutta 1.1.2019 jälkeen maksettujen
palkkojen TAS-ilmoitukset lähetetään Tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella ja erillisilmoituksella. Laskun luonti
kierrätykseen ensimmäisestä TAS-versiosta voidaan tehdä kausiverosovelluksesta tai erillisilmoituksen massalähetystoiminnolla. Laskut seuraavista TAS-versioista voidaan luoda vain erillisilmoituksen massalähetystoiminnolla.
Tulorekisteriin ilmoitettavat TAS-tiedot:
•

601 Ennakonpidätyksen alaiset palkat ja muut suoritukset
o Palkkatietoilmoituksella

•

602 Toimitettu ennakonpidätys
o Palkkatietoilmoituksella

•

605 Lähdeveron alaiset palkat ja muut suoritukset
o Palkkatietoilmoituksella

•

606 Lähdevero palkoista yms.
o Palkkatietoilmoituksella

•

610 Maksettava työnantajan sosiaaliturvamaksu
o Erillisilmoituksella

•

Ei palkanmaksua -tieto
o Erillisilmoituksella

Helmikuun 2019 muutokset on kuvattu tarkemmin erillisessä dokumentissa Kausiveroilmoittamisen tulorekisterimuutokset.

1.2 Vuodenvaihteen 2016-17 muutokset
•

Ilmoitusmenettely muuttui korjaavasta korvattavaksi, eli 1.1.2017 jälkeen uusi kausiveroilmoitus korvaa
kokonaan edellisen ilmoituksen.

•

Kausiverosovellus käsitteli ALV- ja TAS-ilmoitukset erikseen 1.1.2019. saakka. Sovellus lähetti molemmista verottajalle tiedot vain siitä ilmoituksesta, jossa on muutoksia. Molempien ilmoitusten tiedot (kuten
myös Muiden oma-aloitteisten verojen tiedot), kulkivat omissa tietovirroissaan. (1.1.2019 alkaen vain
ALV-ilmoitukset ja muut oma-aloitteisten verojen tiedot lähetetään Kausiverosovelluksella.)

•

Muutosilmoituksessa on ilmoitettava myös muutosilmoituksen lähetyksen syy valitsemalla yksi tai useampi syy neljästä eri vaihtoehdosta.
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•

Ilmoituskauden Ei ilmoitettavaa -syöttö muuttui yksinkertaisemmaksi. Ilmoituskaudella valitaan pelkästään ”Ei ilmoitettavaa” ja ilmoittamiseen aikaisemmin kuuluneet muut kentät alkukausi, loppukausi sekä
vuosikentät on poistettu.

•

Lähetettävässä tietovirrassa rahasummien kaksi desimaalia esitetään pilkkuerotettuna muodossa
124,85.

•

Lähetettävän tiedon mukana ilmoitetaan myös tieto ilmoituksen luoneesta tuotteesta, joka tässä tapauksessa on Visma Fivaldi.
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2

Sähköinen viranomaisyhteys (TYVI)

Sähköinen viranomaisyhteys (TYVI) on mahdollista suoraan Fivaldi-ohjelmistosta, kun yrityksellä on hankittuna
"TYVI-yhteys". Tämän voi tarvittaessa hankkia Visma Fivaldin myynnistä. Tällöin Kausiveroilmoitus-toiminnon
ruudulla (Visma Fivaldin Java-puolella Palkat > Kausiveroilmoitus) on Lähetä ilmoitus valituista -painike,
joka muodostaa valituista yrityksistä lähetysaineiston (ALV-tiedot ja muut oma-aloitteiset verot) ja lähettää sen
tunnistautumisen jälkeen verohallinnon käsittelyyn. Lähetyksestä saa samalla heti yrityskohtaiset kuittaukset
lähetyksen onnistumisesta.
HYVÄ TIETÄÄ: TAS-tiedot eivät vuoden 2019 alun jälkeen lähde enää kausiverosovelluksesta, ne
ilmoitetaan palkanmaksun maksetuksi merkinnän yhteydessä tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella.
Sairausvakuutusmaksu ilmoitetaan erikseen lähetettävällä erillisilmoituksella.
Jos yrityksellä ei ole ”TYVI-yhteys”-ohjelmaa hankittuna, Kausiveroilmoitus-toiminnon ruudulla on Lähetä ilmoitus valituista -painikkeen sijasta Merkitse ilmoitetuksi -painike, jolla lähetystä ei voi tehdä. Kausiveroilmoituksen voi tällöin ainoastaan muodostaa ja tulostaa.
Kausiveroilmoitus-toiminto lisätään Palvelunhallinnasta (Sovellustyyppi: Apuohjelmat) niille käyttäjille / yhtiöille,
joille on haettu verotoimistosta verotilin käyttöön oikeuttavat tunnisteet. Lisäksi voidaan valtuuttaa henkilöitä luomaan, muuttamaan ja tulostamaan kausiveroilmoituksia ilman lähetysoikeutta.
Kausiveroilmoitus löytyy sekä Taloushallinnosta että Palkoista, kohdasta ”Ilmoitukset ja yhteydet”.

17.10.2019

© Visma Software Oy

5

Visma Fivaldi Käsikirja: Kausiveroilmoitus

3

Kausiveroilmoitus / perustiedot

3.1 Jos kausiveroilmoitusta ei viedä ostolaskujen kierrätykseen
Perustiedot-näkymän ylimmän osion tietojen syöttäminen, jos ei valita Kausiveroilmoituksen vientiä ostolaskujen kierrätykseen:
1. Siirry kausiveroilmoituksen perustietoihin (Visma Fivaldin Java-puolella Kausiveroilmoitus, sitten ylävalikosta Kausiveroilmoitus > Perustiedot).
2. Valitse Kausiveroilmoituksen vienti ostolaskujen kierrätykseen -kohtaan ”Ei”.
3. Määritä kullekin yhtiölle seuraavat kausiveroilmoitukselle tulostuvat tiedot:

•

Saaja: Verotoimiston nimi

•

Tili: Pankkitili

•

Viite: Verotoimistolta saatu kiinteä yhtiön viitenumero, jolla kausiveroilmoitusaineisto kohdistuu
yhtiön verotilille.

4. Määritä lisäksi seuraavat tiedot:
•

ALV vastuuhenkilö ja TAS vastuuhenkilö
o

•

Näiden tietojen mukaan sovellus tuo yrityslistahakuun käyttäjän yritykset.

Alv kausi
o

Valitse Alv:n ilmoitusjakso kuukausi / neljännesvuosi / vuosi ja jakson alkamispäivä. Jos
jakso muuttuu, tallenna nykyisen jakson loppupäivämäärä ja tallenna uuden jakson tiedot seuraavalle riville.
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•

Tas kausi
o

Valitse työnantajasuoritusten ilmoitusjaksoksi kuukausi. Jos jakson tiedot muuttuvat,
tallenna nykyisen jakson loppupäivämäärä ja uuden jakson tiedot seuraavalle riville.


Ilmoitusjakso tulee olla määriteltynä, vaikka TAS-tiedot ilmoitetaankin Webpuolen Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin -sovelluksen kautta.

HUOMIOI: Useita kausirivejä ei saa olla avoinna samanaikaisesti. Tarkista tämä varsinkin, jos kausiveron yrityslistauksessa sama yritys näkyy useaan kertaan.

3.2 Jos kausiveroilmoitus viedään ostolaskujen kierrätykseen
3.2.1

Perustietojen syöttäminen

Perustietojen syöttäminen, jos Kausiveroilmoitus viedään ostolaskujen kierrätykseen:
1. Siirry kausiveroilmoituksen perustietoihin (Visma Fivaldin Java-puolella Kausiveroilmoitus, sitten ylävalikosta Kausiveroilmoitus > Perustiedot).
2. Valitse kohtaan Kausiveroilmoituksen vienti ostolaskujen kierrätykseen valinta ”Kyllä”.
3. Määritä kullekin yhtiölle seuraavat tiedot (näistä kausiveroilmoitukselle tulostuvat toimittajatunnus, verohallinnon pankkitili, sekä viite):

o

Lisää Verohallinto toimittajaksi -painike:


Verottajan tietojen hakupainike näkyy, jos verottajan tietoja (mukaan lukien kaikki
kolme kausiveropankkitiliä) ei ole vielä yritysrekisterissä. Painikkeen napsauttaminen
tallentaa verottajan tiedot yritysrekisteriin.
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o

Toimittajatunnus-alasvetovalikko:


Mikäli verohallinto on jo tallennettu toimittajaksi yritysrekisteriin, toimittaja voidaan hakea toimittajatunnuksen alasvetovalikon kautta.

•

Verohallinnon pankkitili:
o

•

Kierrätysryhmä:
o

•

Ostolaskujen kierrätysryhmä. Tämä on pakollinen valinta.

Viite:
o

•

Valitse alasvetovalikosta haluamasi pankkitili.

Verolajikohtainen viitenumero. Tämä on pakollinen tieto. Saadaan Verohallinnolta.

Ostolaskujen tiliöintikoodi:
o

Ostolaskujen kierrätyksen tiliöintitiedot on täytettävä. Tiliöintitiedot kannattaa päivittää
ensin tilikarttapääyritykseen, jolloin tiliöintitiedot voi hakea Hae oletustiliöintikoodeja
tilikartan pääyrityksestä -painikkeella.

4. Määritä lisäksi seuraavat tiedot:
•

ALV vastuuhenkilö ja TAS vastuuhenkilö
o

•

Näiden tietojen mukaan sovellus tuo yrityslistahakuun käyttäjän yritykset.

Alv kausi
o

Valitse Alv:n ilmoitusjakso kuukausi / neljännesvuosi / vuosi ja jakson alkamispäivä. Jos
jakso muuttuu, tallenna nykyisen jakson loppupäivämäärä ja tallenna uuden jakson tiedot seuraavalle riville.
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•

Tas kausi
o

Valitse työnantajasuoritusten ilmoitusjaksoksi kuukausi. Jos jakson tiedot muuttuvat,
tallenna nykyisen jakson loppupäivämäärä ja uuden jakson tiedot seuraavalle riville.


Ilmoitusjakso tulee olla määriteltynä, vaikka TAS-tiedot ilmoitetaankin Webpuolen Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin -sovelluksen kautta.

3.2.2
•

Kierrätyksen vaatimat oikeudet ja asetukset laskujen luontia varten
Käyttäjällä on oltava minimissään palvelunhallinnan oikeus ”Ostolaskujen kierrätys: käyttö” sekä sen
alla oleva ”Laskujen syöttö”.

•

Lisäksi arkistossa on otettava käyttöön ”Ostolaskujen kierrätys”, jotta laskun liitteeksi tuotavan kausiveroraportin tallennus onnistuisi. (Laskun saa luotua myös ilman liitettä.)
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•

Yrityksen perustiedot / ALV-määritykset: Nettokäsittely-yrityksellä on oltava ”Veroton käsittely” määriteltynä ostoille.

•

Bruttokäsittely-yrityksillä ei kierrätykseen mene verokantaa.
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Kausiveroilmoituksen luonti

4.1 Käsittele maksukuukautta
Avaa kausiverosovellus (Visma Fivaldin Java-puolella Taloushallinto / Palkat > Kausiveroilmoitus). Valitse
aluksi Yrityksen valinta -välilehdellä kausiveroilmoituksen maksukuukausi Käsittele maksukuukautta -alasvetovalikosta. Maksukuukausi on ilmoitettavan arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten eräpäivän kausi muodossa vvvvkk. Esimerkiksi tammikuun 2019 työnantajasuoritusten maksukuukausi on 201902 ja tammikuun
2019 arvonlisäveron ja helmikuun työnantajasuoritusten maksukuukausi on 201903.

Maksukuukauden alle ruudulle nousevat perustiedoissa annettujen yritysten tiedot. Tiedot ovat oletuksena yritystunnusjärjestyksessä. Vaihtoehtoisesti yritykset voi lajitella kausiveroilmoituksen tilan mukaan tai yrityksen
nimen mukaan.
Yrityslistaa voi lisäksi rajata Yrityslistan rajaus -valinnalla:
•

Kaikki: Tuo näkyville kaikki yritykset, joihin käyttäjällä on oikeudet.

•

Omat: Katsoo perustiedoissa olevat vastuuhenkilöt ja tuo listaan ne yritykset, joihin käyttäjä itse on
merkitty vastuuhenkilöksi.

•

Luodut: Tuo yritykset, joissa valitulle kaudelle on jo luotu kausiveroilmoitus (lähetetty tai ei lähetetty).

•

Ei luotu: Tuo yritykset, joissa valitulle kaudelle ei ole luotu kausiveroilmoitusta.

•

Maksua ei luotu: Yritykset, josta ilmoitus on lähetetty, mutta maksua ei luotu.

•

Ilmoittamatta ALV: ALV-kausi on perustiedoissa ja ALV-ilmoitusta ei ole luotu kaudelle tai on luotu versio, joka on lähettämättä.
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•

Ilmoittamatta TAS: TAS-kausi on perustiedoissa ja TAS-ilmoitusta ei ole luotu kaudelle tai on luotu versio, joka on lähettämättä.
o

HUOM. Tulorekisterin käyttöönoton jälkeen TAS-ilmoitukset lähetetään tulorekisterin erillisilmoituksen kautta. Laskun luonti kierrätykseen ensimmäisestä TAS-versiosta voidaan tehdä kausiverosovelluksesta tai erillisilmoituksen massalähetystoiminnolla. Laskut seuraavista TAS-versioista voidaan luoda vain erillisilmoituksen massalähetystoiminnolla.

•

Käyttäjä XXXX: tuo ruudulle ne yritykset, joissa annettu käyttäjä on ALV- tai TAS-vastuuhenkilönä perustiedoissa.

Yrityslistassa on seuraavat sarakkeet:
•

Yritys: Fivaldin yritystunnus ja yrityksen nimi.

•

Y-tunnus: Yrityksen y-tunnus.

•

Ilmoituskerta: Luotujen ilmoituskertojen lukumäärä.

•

Ilmoituksen tila: Tilat ovat ”Ilmoitusta ei ole luotu”, ”Käsitellään”, ”Ilmoitus on luotu” (ilmoitus on luotu
mutta sitä ei ole vielä lähetetty), ”Ilm. verottajalle: <päivämäärä>” (ilmoitus on lähetetty verottajalle).
o

HUOM. Varsinainen kuittaus verottajalta tietojen vastaanottamisesta pitää tarkistaa rivin lo-

o

Jos TYVI-ilmoittamista ei ole käytössä, näkymässä on Lähetä ilmoitus valituista -painikkeen

pussa olevasta i-painikkeesta.
sijasta Merkitse ilmoitetuksi -painike. Kun ilmoitus merkitään ilmoitetuksi tällä painikkeella,
ilmoituksen tilaksi tulee ”Merkitty ilmoitetuksi: <päivämäärä>”.

•

Lähetettyjen ilmoitusten lkm: Verottajalle lähetetyt ilmoitukset, joihin on saatu vastaanottokuittaus.

•

Maksun tila: Tilat ovat ”Nollailmoitus”, ”Miinuslasku (=palautettava vero)”, ”Maksua ei ole luotu”, ”Hyväksytty”, ”Kierrossa”, ”Syötössä”.

•

Kierrätykseen mennyt lkm: Kuinka monta ostolaskua on tältä ruudulta tehty kaudelle.

•

Ilmoittamisjaksot ALV: Kuinka usein ALV-tiedot ilmoitetaan (KK = kuukausi, nelj = neljännesvuosi, V =
vuosi).

•

Ilmoittamisjaksot TAS: Kuinka usein TAS-tiedot ilmoitetaan (nämä lähetetään tulorekisteriin erillisilmoituksella kuukausittain).

Yritysrivin oikeassa reunassa on Näytä kierrätys -painike, jolla pääsee suoraan kierrätyksessä olevaan laskuun. TAS-maksujen kohdalla tämä pätee vain kausiverosovelluksesta tehtyihin kierrätyslaskuihin. Tulorekisterin erillisilmoituksen massalähetyksesä luotujen laskujen tarkastelu ja käsittely tehdään ostolaskujen kierrätyksessä.
Yrityslistan i-painike kertoo sekä verottajalle lähetettävien ilmoitusten lähettämiseen että ostolaskujen kierrätykseen vietyjen laskujen tilaan liittyviä viestejä ja virheitä. Painikkeen takaa näkee onnistuneen lähetyksen lähettämät tietovirrat, sekä verottajan vastaanottokuittauksen.
HYVÄ TIETÄÄ: Verottajan vastaanottokuittauksen näkee tällä hetkellä vain tämän i-painikkeen takaa, sekä Taloushallinnon raporteista kohdasta Ilmoitukset > TYVI-sanomat.
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Yrityslistarivin värikoodeilla kerrotaan valitun kauden yrityskohtainen ALV- ja TAS-ilmoitusten lähetystilanne siten, että ilmoitus on lähettämättä, jollei sitä ole ollenkaan luotu, tai ilmoitus on luotu, mutta ei lähetetty. (Nämä
värikoodit ovat näkyvissä vain, jos perustiedoissa on kausi syötetty.)
•

Vaaleanpunainen: Kauden kumpaakaan ilmoitusta ei ole luotu tai on luotu versio, joka on lähettämättä.

•

Okra: ALV-ilmoitusta ei ole luotu kaudelle tai on luotu versio, joka on lähettämättä.

•

Oliivinvihreä: TAS-ilmoitusta ei ole luotu kaudelle tai on luotu versio, jota ei ole merkitty käsitellyksi.

•

Kun väri sama kuin taustaväri: kauden ilmoitukset on lähetetty.

4.2 Luo ilmoitus
Valitse Yrityksen valinta -välilehdellä maksukuukauden yritykset joko ruksaamalla Kaikki yritykset -kenttä tai
yrityskohtaisesti. Napsauta Luo ilmoitus valituista -painiketta. Ohjelma tekee kausiveroilmoitukset valituille
yrityksille. ”Ilmoituskerta”-sarakkeeseen tulee 1, jos kyseessä on ilmoituskuukauden ensimmäinen ilmoitus. Ilmoitusrivin lopussa oleva i-painike tuo ruudulle ilmoituksen teossa tapahtuneet huomaukset ja virheilmoitukset.

Ilmoituksen voi poistaa ja luoda korjausten jälkeen aina uudelleen ennen ilmoituksen lähetystä. Luodun ilmoituksen voi poistaa ruudun vasemman reunan ”P” (Poista) painikkeella.
•

Jos luodun ilmoituksen tietoihin on tullut muutoksia ennen kuin ilmoitusta on lähetetty verottajalle, poista
ilmoitus ensiksi P-painikkeella ja luo sen jälkeen uusi ilmoitus Luo ilmoitus valituista -toiminnolla.

Jos ensimmäisen hyväksytyn lähetyksen jälkeen yritykselle tulee muutoksia ilmoitettaviin tietoihin, Luo ilmoitus
valituista -toiminto tekee valitulle yritykselle kausiveroilmoituksen muutosilmoituksen.
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1.1.2019 lähtien maksetut palkat ilmoitetaan verottajalle tulorekisterin kautta. Kausiverosovelluksella voidaan
kuitenkin luoda maksu kierrätykseen ensimmäisestä TAS-ilmoitusversiosta, jos sitä ei ole jo tehty Erillisilmoituksen massalähetys -välilehdellä. TAS-ilmoituksen on oltava lähetetyksi merkitty joko ALV-lähetyksen yhteydessä
tai sen jälkeen Lähetä ilmoitus valituista -painikkeella, jotta lasku voidaan muodostaa kierrätykseen. Ensimmäisen version jälkeen luodut korvaavat versiot TAS-tietoihin ilmoitetaan tulorekisterin erillisilmoituksella ja laskut kierrätyksen luodaan Visma Fivaldi Web-puolen Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin -sovelluksen Erillisilmoituksen massalähetys -välilehdellä. ALV-ilmoitusten kanssa toimitaan kuten ennenkin.
Muutosilmoitusmenettely toimii korvaavasti. Tämä tarkoittaa sitä, että verottajalle lähetetyn korjausilmoituksen
tiedot korvaavat aikaisemman ilmoitusversion tiedot.
Muutosilmoitusten lähetyksen yhteydessä on ilmoitettava muutoksen syy tai syitä muutettavan ilmoitustyypin
(ALV) kohdalla syöttämällä valittuun syy-kenttään (tai kenttiin) luku 1. Syykoodi syötetään ja tallennetaan muutosilmoituksen luonnin jälkeen Ilmoituksen tiedot (1) -välilehdellä ennen ilmoituksen lähettämistä. Seuraavassa kuvassa on ilmoitettu muutos ALV-ilmoitukseen.

TAS-muutokset käsitellään lähettämällä uusi erillisilmoitus tulorekisteriin Visma Fivaldin Web-puolen Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin -sovelluksesta.
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HUOMIOI: Vaikka palkkojen tiedot edelleen näkyvät kausiverosovelluksella, vuoden 2019 alusta alkaen palkkojen työnantajasuoritukset (TAS) on ilmoitettu tulorekisteriin palkkatieto- ja erillisilmoituksilla, ei enää kausiverosovelluksella. Maksut luodaan tulorekisteritietojen perusteella.

Visma Fivaldi ei lähetä muuttumattomia tietoja verottajalle ilmoituksen lähettämisen yhteydessä. Jos ilmoituksella on ALV-tilanne muuttunut, siitä luodaan muutosilmoitus (Yrityksen valinta -välilehdeltä) ja sen jälkeen
kerrotaan miksi muutos on tehty kirjaamalla ALV-muutokselle oikeat syykoodit (Ilmoituksen tiedot (1) -välilehden oikeassa alareunassa). TAS-tiedot eivät lähde verottajalle enää kausiverosovelluksesta, vaan tulorekisterin
erillisilmoituksella.
Korjausilmoituksessa Ilmoituksen tiedot (1) –välilehden sininen i-painike tuo edellisen lähetetyn version arvot
näkyviin i-painikkeen alle. ”Selite tai aik. arvo” -sarakkeesta näkee myös edelliseen versioon käsin syötetyt arvot. Nämä käsin syötetyt arvot täytyy tässä vaiheessa syöttää uudestaan uuteen versioon, koska Fivaldi ei osaa
vielä hakea niitä ruudulle. Tämä koskee siis tilanteita, joissa muutoksia tehdään ALV-puolelle.

Ei ALV-toimintaa / Ei palkanmaksua, kenttä 056
Jos ilmoituskaudella ei ole ALV-ilmoitettavaa, Fivaldi tuo kyseisen ilmoituspuolen kenttään 056 automaattisesti
arvon 1, jos seuraavat ehdot täyttyvät:
1. Yritys on jo joskus aikaisemmin ilmoittanut kausiveroilmoituksella ALV:ia, ja
2. Fivaldissa ei ole ilmoituskaudelle ilmoitettavaa kyseiselle ilmoituspuolelle, ja
3. Ilmoituskaudelle ei ole ilmoitettu käsin muutettuja arvoa kyseiselle ilmoituspuolelle.
Kohta kolme tarkoittaa tilannetta, jossa Fivaldissa ei ole ilmoituskaudelle ilmoitettavaa, mutta verottajalle on lähetetty ilmoitus, jossa on käsin syötetyt arvot. Jos tästä ilmoituksesta luodaan nyt uusi versio, ei kenttään 056
tuoda arvoa 1, vaikka Fivaldissa ei ilmoitettavaa olisikaan.
Jos kyseessä on uuden yrityksen ensimmäinen ilmoitus, ei kenttään 056 tuoda arvoa 1.
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Vaikka ”Ei alv-toimintaa” / ”Ei palkanmaksua” -valintojen on tarkoitus tulla päälle/pois kuten aiemmin, kannattaa
tarkistaa ennen lähettämistä, että ruudulla näkyvät oikeat tiedot ja varmuuden vuoksi vielä tallentaa ilmoitus.
Suositeltavaa on myös tarkistaa lähetyksen jälkeen, että Viestiruudussa näkyvät tietueet (1-2 tietovirtaa, ALV
ja/tai Muu) ovat oikean näköisiä, eli että niissä näkyy juuri se, mitä oli haluttu lähettää, eikä mitään ylimääräistä.
A. Miten toimitaan kun halutaan lähettää ALV-ilmoitus ennen kuin erillisilmoitus on lähetetty?
Jos on kyseessä ensimmäinen ilmoitus ja ilmoitettavana olisi sekä ALV että TAS, mutta tässä vaiheessa erillisilmoitusta ei ole vielä tehty, tehdään ALV-ilmoitus normaalisti. TAS-puolelle ei tarvitse koskea, vaikka lukuja näkyisi kentissä tai raportilla. Erillisilmoitus lähetetään myöhemmin Visma Fivaldin Web-puolen Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin -sovelluksen Erillisilmoitus- tai Erillisilmoitusten massalähetys -välilehdeltä.
B. Miten toimitaan kun halutaan lähettää ensiksi erillisilmoitus ja ALV-ilmoitus vasta sen jälkeen?
Lähetetään erillisilmoitus ja sen jälkeen ALV-ilmoitus kausiverosovelluksesta kuten ennenkin. TAS-tietoihin ei
tarvitse koskea. Viestiruudulle näkyy tieto ALV-ilmoituksen lähetyksestä ja että TAS on ilmoitettu tulorekisterin
kautta.
Korvaavat ALV-versiot
Jos ALV-kaudelle tulee lisää ALV:ia, luodaan uusi kausiveroilmoitusversio. Koska kyseessä on ALV-korjaus,
käydään ilmoituksella lisäämässä ja tallentamassa ykkönen yhteen tai useampaan ALV-korjaussyy-kenttään
(kentät 332-335) ennen lähetystä.
Lähetyksen yhteydessä Fivaldi lähettää verottajalle vain ALV-ilmoituksen tiedot, vaikka ruudulla näkyvät myös
TAS-tiedot. Lähetetyn tietueen voi tarkistaa Kausiverosovelluksen Yrityksen valinta -välilehden i-painikkeen
takaa viestiruudusta.
(P-painikkeita käytetään vain lähettämättömien tietojen poistamiseen, mikäli on tarvetta lähettää Ilmoituksen
tiedot (2) -välilehdellä ilmoituksia ennen kuin lähetetään ALV:ia. Jo lähetettyjä tietoja ei saa poistaa, koska mm.
yhteenvetosivun tiedot eivät silloin näy oikein.)
Yhteenveto ilmoitetuista -välilehti ei tällä hetkellä näytä todellista tilannetta tulorekisterimuutoksista johtuen.
Tähän on tulossa korjaus myöhemmin.
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4.3 Tulosta valitut
Veroilmoituksen luonnin jälkeen voit tulostaa valittujen yhtiöiden maksukuukauden kausiveroilmoituksen. Kausiveroilmoitukset tulostetaan Yrityksen valinta -välilehden Tulosta valitut -painikkeella tällä välilehdellä viimeksi
luoduista tiedoista, joita voi olla täydennetty käsin Ilmoituksen tiedot (1) -välilehdellä. Ennen tulostusta Tulostus-osiossa voi valita, tulostetaanko valittujen yritysten ALV-erittely, TAS-erittely, vai Koko kausiveroilmoitus.
Suositeltavaa on tulostaa koko kausiveroilmoitus, jolloin pääsee vertaamaan Fivaldista kausiverosovellukseen
tuotuja tietoja tulorekisterin tietoihin. ALV-erittely ja TAS-erittely ovat reaaliaikaisia tulosteita, joille maksukuukauden tiedot haetaan tulostushetkellä uudelleen kirjanpidon ja palkanlaskennan rekistereistä. ALV-erittelyn
ja TAS-erittelyn lopussa on virheilmoitus, jos niiden maksettavat verosummat poikkeavat kausiveroilmoituksen
summista.
HUOMIOI: Koko kausiveroraportin alaosan versiokohtaiset tiedot eivät ole pysyneet kaikilta osin tulorekisterikehityksen mukana. Yhteenvetoalueella näkyvät summat tulee tarkastaa virheiden varalta. Epäkohta on tiedossa ja tähän toteutetaan korjaus mahdollisimman nopeasti.

4.4 Lähetä ilmoitus
Lähettäminen on verottajan antaman siirtymäajan verran mahdollista sekä verottajan varmenteella (aiemmalta
nimeltään Tulorekisterin varmenne) että Katso-tunnistautumisella. Siirtymäajan jälkeen Katso-tunnistautuminen
poistuu. Verottajan varmenteesta kerrotaan tarkemmin Visma Fivaldin käsikirjassa Tulorekisterin varmenne
(https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Visma-Fivaldi-kasikirja-Tulorekisterin-varmenne/tap/217541). Katso-tunnistautumisen muutoksesta kerrotaan tarkemmin Visma Fivaldin dokumentissa Katso-tunnistautumisen muutos (https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Visma-Fivaldi-Katso-tunnistautumisen-muutos/ta-p/248865).
Kun maksukuukauden kausiveroilmoitukset on tarkastettu ja valmiit lähetystä varten, napsauta Yrityksen valinta -välilehdellä Lähetä ilmoitus valituista -painiketta.
Niillä yrityksillä joilla on käytössä oma verottajan varmenne tai jotka on kytketty tilitoimiston verottajan varmenteeseen, lähetetyt ilmoitukset siirretään heti tausta-ajoon, josta ne lähetetään verottajalle 15 sekunnin kuluessa.
Ohjelma näyttää viestin lähetysjonoon siirretyistä ilmoituksista.
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Jos yhdellä tai useammalla yrityksellä ei ole verottajan varmennetta (omaa tai tilitoimiston varmennetta), ohjelma näyttää tästä kertovan ikkunan, jossa näkyvät ne yritykset, joilta varmenne puuttuu. Näiden yrityksien ilmoitukset voi lähettää Katso-tunnistautumisen avulla ikkunan Lähetä Katso-tunnuksilla -painikkeella.

Ohjelma pyytää tämän jälkeen käyttäjän Katso-tunnisteen mukaiset käyttäjätunnuksen, kiinteän salasanan ja
vaihtuvan salasanan, joilla kirjaudutaan lähetys-toimintoon.

17.10.2019

© Visma Software Oy

18

Visma Fivaldi Käsikirja: Kausiveroilmoitus

Lähetyksen jälkeen ohjelma näyttää viestin, joka kertoo kuinka lähetys onnistui.

Onnistuneen lähetyksen jälkeen ”Ilmoituksen tila” -sarakkeeseen tulee tieto ”Ilmoitettu” ja lähetyspäivämäärä.
”Lähetettyjen ilmoitusten lkm” -sarake kertoo kuinka monta kausiveroilmoitusta ja niiden muutosta on yritykselle
lähetetty tälle maksukuukaudelle. Jos lähetys epäonnistuu, rivin perässä oleva i-painike muuttuu punaiseksi;
painiketta napsauttamalla näkee lisätietoja virheestä.

4.4.1

Tietojen uudelleenlähettäminen virhetilanteessa

Jos ilmoituksen i-painike muuttuu punaiseksi, ilmoituksessa on jokin virhe. Virhetilanne pitää korjata, jonka jälkeen ilmoitus voidaan lähettää uudelleen.
HYVÄ TIETÄÄ: Visma Fivaldin virheilmoituksissa kerrotaan pääsääntöisesti virheen syy selkokielellä. Verottajan tietuekuvauksesta löytyy tiedot kaikista verottajan tekemistä tarkastuksista ja niistä
mahdollisesti aiheutuvista virhetilanteista: https://www.vero.fi/contentassets/ef5905e0f5b74bcba89aa9ba9c34015d/tietuekuvaus_vsralvkv.pdf

Esimerkki lähetyksestä, joka johtaa virhetilanteeseen
Yrityksessä 10100 ilmoitus on luotu maksukaudelle, joka on liian kaukana tulevaisuudessa
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Lähetetään ilmoitus, jolloin ilmoitus menee suoraan lähetysjonoon, koska yrityksellä on varmenne.
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i-painike muuttui punaiseksi, koska lähetyksessä oli virhe. Avaamalla viesti-ikkuna i-painikkeen takaa nähdään
verottajan virheilmoitus.

Tässä tapauksessa suljetaan viesti-ikkuna ja korjataan virhe poistamalla väärälle kaudelle luotu ilmoitus vasemman reunan P-painikkeella.
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4.5 Ilmoituksen tiedot (1) -välilehti
Kun kausiveroilmoitus on olemassa, napsauta Yrityksen valinta -välilehdellä siniseksi yritys, jonka tietoja haluat tarkastella / täydentää käsin, ja avaa sen jälkeen valitun maksukauden ilmoitus napsauttamalla Ilmoituksen tiedot (1) -välilehteä. Ilmoituksen kentissä näkyvät ALV-kauden ja TAS-kauden tiedot kausiveroilmoituksen
tietotunnuksen mukaisilla riveillä.

”Selite tai aik. arvo” -sarakeotsikon perässä oleva i-painike tuo edellisen lähetetyn version arvot näkyviin i-painikkeen alle. ”Selite tai aik. arvo” -sarakkeesta näkee myös edelliseen versioon käsin syötetyt arvot. Nämä käsin syötetyt arvot täytyy tässä vaiheessa syöttää uudestaan uuteen versioon Käsin/muutettu arvo -sarakkeeseen, koska Fivaldi ei osaa vielä hakea niitä ruudulle. Tämä koskee siis tilanteita, joissa muutoksia tehdään
ALV-puolelle.
”Haettu arvo” -sarakkeessa on yrityksen rekistereistä noudettu tieto. Tämän sarakkeen tietoja ei voi muuttaa
ruudulla.
Tämän dokumentin lopussa on verottajan tarkistussäännöt eri tietojen välisistä riippuvuuksista. Tässä versiossa
Fivaldi osaa lisätä tarvittavat nolla-arvot kenttiin 609 ja 610 seuraavan säännön mukaisesti: Jos jompikumpi
kentistä 601 ja/tai 602 on täytetty ja molemmat kentät 609 ja 610 ovat tyhjiä, kentät 609 ja 610 saavat arvon
0,00. Muut tarkistukset tehdään verottajan toimesta ilmoituksen lähetyksen yhteydessä.
”Käsin/muutettu arvo” -sarakkeessa voi tehdä muutoksen rivin arvoon, jolloin ”Ilm. arvo” -sarakkeeseen tulee
kausiveroilmoituksessa verottajalle ilmoitettava arvo.
Ilmoittamattoman ilmoituksen yläosassa on P-painike (= Poista), jolla voi tarvittaessa tyhjentää ALV- tai TASilmoituksen tiedot.
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”Haettu arvo” -sarakeotsikon vieressä olevalla Hae-painikkeella ohjelma hakee uudet maksukuukauden tiedot.
Hae-painike ei muuta käsin tallennettuja tietoja.
Ohjelma ei hae tietoja yrityksen rekistereistä tunnuksille: 315, 316 ja 317. Ne pitää syöttää ja tallentaa tarvittaessa käsin.
Ilmoituskauden ”Ei alv-toimintaa” -tieto syötetään 1.1.2017 lähtien Ilmoituksen tiedot (1) -välilehdellä kentän
056 sarakkeeseen antamalla luku 1 ja tallentamalla tieto ennen sivulta poistumista. Muita tietoja ei enää anneta.
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4.6 Ilmoituksen tiedot (2) -välilehti
Muiden oma-aloitteisten verojen tiedot tallennetaan Ilmoituksen tiedot (2) -välilehdellä. Valitse ilmoitusjakso ja
oma-aloitteisen veron tunnus kenttien perässä olevasta valintanuolesta. Tallenna kohdekausi ja kohdevuosi
sekä ilmoitettava summa. Neljännesvuosi- ja vuosi-ilmoituksen tallennus toteutetaan tulevissa päivityksissä.
HUOMIOI: Ilmoituksen tiedot (2) -sivun verot eivät nouse kierrätykseen, vaan näistä on luotava
maksu käsin. Kierrossa olevaa laskua ei pidä mennä muuttamaan.
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4.7 Kaikki ilmoitukset
Kaikki ilmoitukset -välilehdellä voidaan tarkastella valitun yhtiön eri kohdekausilla ilmoittamia kausiveroilmoituksen summatietoja ja niiden korjausilmoituksia.
Valitse aloitusilmoituskausi Näytä alk. ilm. kaudesta -alasvetovalikosta. Kustakin ilmoituskerrasta näytetään
ilmoituskausi, ilmoituskerta ko. ilmoituskaudella, ALV-kohdekausi, TAS-kohdekausi, ja ilmoitusjakso. Haettu
arvo on yrityksen rekistereistä haettu arvo. Muutettu arvo sisältää mahdolliset muutokset haettuun arvoon. Ilmoitettu arvo on verottajalle lähetetyn ilmoituksen arvo. Jos ilmoitettu arvo on tyhjä, ilmoitus on luotu-tilassa.
Valmiin kausiveroilmoituksen tai luodun kausiveroilmoituksen voi tulostaa napsauttamalla se ensin siniseksi ja
napsauttamalla sen jälkeen ”Tulosta”-kuvaketta (

17.10.2019

) ruudun vasemmassa reunassa.

© Visma Software Oy

25

Visma Fivaldi Käsikirja: Kausiveroilmoitus

4.8 Yhteenveto ilmoitetuista
Yhteenveto ilmoituksista -välilehdellä voidaan hakea ilmoitusten yhteenvetotiedot yrityskohtaisesti kausirajauksella.
”Maksettu”-sarake kertoo ostoreskontran tilanteesta ja pelkästään niiden laskujen perusteella, joita on tehty
kausiveroruudulta.
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4.9 Luo ostolasku
Jos yritykselle ruksattiin perustietojen syötön yhteydessä Kausiveroilmoituksen vienti ostolaskujen kierrätykseen -valinta päälle, voidaan viimeksi lähetetyn ilmoituksen perusteella luoda lasku ostolaskujen kierrätykseen Yrityksen valinta -välilehden Luo ostolasku valituista -painikkeella. Ostolaskujen kierrätyksessä olevan
laskun saa auki laskurivin lopussa olevalla Näytä kierrätys -painikkeella. Lasku avautuu Visma Fivaldin Webpuolelle.

Maksun voi tehdä vasta, kun ilmoitus on lähetetty onnistuneesti verottajalle. Valitse Kausivero-sovelluksen Yrityksen valinta -välilehdellä ne yritykset, joista haluat tehdä ilmoituksen summien mukaisen ostolaskun.
Ostolasku syntyy kierrätykseen perustiedoissa olevien tietojen perusteella. Laskulla on korkeintaan neljä laskuriviä: ALV, ennakonpidätys, lähdevero, ja sosiaaliturvamaksu. Yksittäisellä laskurivillä voi olla miinussumma,
mutta laskun kokonaissumman täytyy olla positiivinen. Nollailmoituksesta tai miinuslaskuista (palautettava vero)
ei tule ostolaskua. Miinuslasku (palautettava vero) pitää tehdä manuaalisesti ostoreskontraan. Jos miinuslaskun
jälkeen on luotu ja lähetetty korjausilmoitus, jonka loppusumma on suurempi kuin edellisen ilmoituksen palautettavaksi tuleva osa, kierrätykseen luotavassa maksussa otetaan huomioon pohjalla odottava miinussumma ja
maksuksi muodostuu näiden kahden ilmoituksen erotus. Ostoreskontraan tiliöidään molempien ilmoitusten arvojen erotus.
Mahdolliset viestit ja virheet näkyvät Kausivero-sovelluksen Yrityksen valinta -välilehden i-painikkeesta.
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Ostolaskun luonnin yhteydessä kausivero tallentaa arkistoon kausiveroraportin. Jos arkiston perustiedoissa ei
ole otettu käyttöön Ostolaskun kierrätystä, tulee viesti-ikkunaan tästä arkistovirhe. Lasku muodostuu oikein,
mutta liitteeksi tehtyä PDF-raporttia ei laskulla ole. Raportin saa tulostettua Kausiverosovelluksen Tulosta valitut -painikkeella ja sen voi liittää laskuun ostolaskujen kierrätyksessä.
HUOMIOI: Tulorekisterin käyttöönoton jälkeen ostolaskun liitteeksi tuotavan kausiveroraportin alaosan versiokohtaiset tiedot eivät ole pysyneet kaikilta osin tulorekisterikehityksen mukana. Yhteenvetoalueella näkyvät summat täytyy tarkastaa virheiden varalta. Epäkohta on tiedossa ja tähän toteutetaan korjaus mahdollisimman nopeasti. Ostolaskun tietoihin raportin virheet eivät vaikuta.
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4.10 Tulosteet
HYVÄ TIETÄÄ: Kausiveroilmoitusraporttiin tehtiin parannuksia 6.6.2019 julkaistussa päivityksessä.
Jos haluat nähdä muutokset, löydät tiedot Päivitystiedote 6/2019:n kohdasta Toiminnallisuusmuutokset > Kausiveroilmoitus > Kausiveroilmoitusraportin muutokset.

4.10.1 Koko kausiveroilmoitus
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HUOMIOI: Kausiveroilmoituksen ylätunnisteessa pitää lukea ”Ilmoitettu verottajalle”, päivämäärä ja
kellonaika ennen kuin maksetaan pankkiin tätä kohdekautta ja ilmoituskertaa koskeva vero. Yritykselle tallennetut kausiveroilmoituksen perustiedot, eri verolajien summat ja yhteenlaskettu kaikkien
verojen summa näkyvät ylläolevan esimerkkikuvan mukaisesti laatikossa.
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4.10.2 Muutosilmoitus
Jos kohdekaudelle ALV-tietoihin tulee muutoksia, luodaan uusi ilmoitus. Ilmoituskerta kasvaa yhdellä ja ”Ilmoitettu verottajalle” -teksti puuttuu ylätunnisteesta, kunnes ilmoitus on lähetetty. Ilmoitusrivien päällä on muutosaika, joka kertoo milloin kausiveroilmoitus on luotu tai milloin sitä on muutettu käsin. Muutosilmoitus näyttää
kaikki maksukauteen liittyvät tiedot. Lähettämättömän ilmoituksen voi poistaa ja luoda uudelleen, jos muutoksissa havaitaan edelleen virheitä.
Kohdekauden TAS-puolen muuttuneet tiedot ilmoitetaan verottajalle lähettämällä Web-puolen Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin -sovelluksen Erillisilmoitus-välilehdellä uusi erillisilmoitus.
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Ylemmän laatikon yhteenvetorivillä näkyvät kausiveroilmoituksen perustiedot, eri verolajien summat ja yhteenlaskettu kaikkien verojen summa.
Alemmassa laatikossa näkyvät kausiverosovelluksesta ilmoitetut ALV- ja Muut-verojen summat ilmoituskertaversioittain eriteltynä. Ensimmäisellä rivillä (uusin versio) näytetään summana muutos edelliseen versioon. Erillisilmoitusten edellisten versioiden summat tulee katsoa Fivaldin tulorekisteripuolelta erillisilmoituksen massalähetystoiminnolla/omasta ostoreskontrasta.
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4.10.3 ALV-erittely
ALV-erittely on kohdekauden reaaliaikainen erittely, eli kohdekauden tiedot poimitaan tulostushetkellä yrityksen
rekistereistä. ALV-erittelyyn tulostuva kausiveroilmoitus on taas viimeksi kohdekaudelle luotu ja / tai muutettu
kausiveroilmoitus. Jos ALV-erittelyn ja kausiveroilmoituksen välillä on eroa, siitä tulee ilmoitus ALV-laskelman
perään.
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4.10.4 TAS-erittely
TAS-erittely on reaaliaikainen tuloste, jossa erittelyn tiedot luetaan tulostushetkellä yrityksen rekistereistä. Tietoja verrataan kohdekaudelle luotuun kausiveroilmoitukseen ja mahdollisista eroista tulee ilmoitus erittelyn jälkeen.
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5

Liitteet – verottajan tarkistussäännöt kausiveroilmoitusten
tiedoille

Alla kaikki verottajan voimassaolevat ALV:ien ja muiden oma-aloitteisten verojen tarkistus- ja huomautussäännöt.

5.1 ALV-tarkistukset
Uusi /
Muuttunut

Tunnus

Laskentasäännön tai tarkistuksen kuvaus & virheilmoitukset

053

Verokauden vuoden tulee olla vähintään 2012
#455; Verokauden vuoden tulee olla vähintään 2012

050

Jos verokauden pituus on kuukausi tai vuosineljännes (050 = K tai Q), ei Vero-

052

kausi (052) voi olla tyhjä
#515; Jos verokauden pituus on kuukausi tai vuosineljännes (050 = K tai Q), ei
Verokausi (052) voi olla tyhjä

050

Verokauden sallitut arvot (052) ovat 1, 2, 3 ja 4, kun verokauden pituus on

052

vuosineljännes (050 = Q)
#456; Verokauden sallitut arvot (052) ovat 1, 2, 3 ja 4, kun verokauden pituus
on vuosineljännes (050 = Q)

050
052
053

M

052
053

Jos verokauden pituus on vuosi (V), jätetään verokausi (052) ilmoittamatta
#454 Jos verokauden pituus on vuosi (V) , jätetään verokausi (052) ilmoittamatta
Verokausi ei voi olla aiempi kuin kuluva vuosi + 4 sitä edeltänyttä vuotta.
#1015; Verokausi on liikaa menneisyydessä. Ilmoituksen korjaaminen ei ole
enää mahdollista.

M

052

Luvullisen, veroa tai myyntiä sisältävän ilmoituksen voi antaa aikaisintaan ve-

053

rokauden aikana

301-320

#977; Luvullisen, veroa tai myyntiä sisältävän ilmoituksen voi antaa aikaisintaan verokauden aikana

U

056
301 –
320

U

056
301 –
320

U

Jokin tiedoista 056 tai 301-320 on annettava
#1141; Jokin tiedoista 056 tai 301-320 on annettava
Tietoa 056 ja tietoja 301-320 ei saa antaa yhtäaikaa
#1142; Tietoa 056 ja tietoja 301-320 ei saa antaa yhtäaikaa

305

Jos tieto Vero tavaraostoista muista EU-maista (305) on ilmoitettu nollasta

313

poikkeavalla tiedolla, pitää myös tieto Tavaraostot muista EU-maista (313) ilmoittaa nollasta poikkeavalla tiedolla
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#1143; Jos tieto Vero tavaraostoista muista EU-maista (305) on ilmoitettu nollasta poikkeavalla tiedolla, pitää myös tieto Tavaraostot muista EU-maista
(313) ilmoittaa nollasta poikkeavalla tiedolla.

U

313

Jos tieto Tavaraostot muista EU-maista (313) on ilmoitettu nollasta poikkea-

305

valla tiedolla, pitää Vero tavaraostoista muista EU-maista (305) myös ilmoittaa
tyhjästä poikkeavalla tiedolla (voi myös olla 0)
#1144; Jos tieto Tavaraostot muista EU-maista (313) on ilmoitettu nollasta
poikkeavalla tiedolla, pitää Vero tavaraostoista muista EU-maista (305) myös
ilmoittaa tyhjästä poikkeavalla tiedolla (voi myös olla 0)

U

306

Jos tieto Vero palveluostoista muista EU-maista (306) on ilmoitettu nollasta

314

poikkeavalla tiedolla, pitää myös tieto Palveluostot muista EU-maista (314) ilmoittaa nollasta poikkeavalla tiedolla.

5.2 ALV-huomautukset
Uusi /
Muuttunut

Tunnus

Huomautuksen kuvaus

301

Jos on ilmoitettu negatiivinen arvo joillakin tunnuksilla (301, 302, 303, 305,

302

306, 307, 309, 311, 312, 313, 314, 318, 319, 320), annetaan huomautus

303
305
306
307

#1009; Huom! Haluatko varmasti ilmoittaa miinusmerkkisen luvun? Jos korjaat aiemmin ilmoitettuja tietoja, tee korjaus ilmoittamalla kaikki verokauden
tiedot uudelleen oikeansuuruisina.

309
311
312
313
314
318
319
320
U

056

Ei toimintaa (056:1) ilmoituksen voi

050

- kuukausimenettelyssä antaa kuluvaa verokautta seuraavalle kuudelle vero-

052

kaudelle

053

- neljännesvuosimenettelyssä antaa kuluvaa verokautta seuraavalle kahdelle
verokaudelle
- vuosimenettelyssä voi antaa korkeintaan kuluvalle verokaudelle
#1151; Ei toimintaa -ilmoitusta ei voi antaa liian pitkälle tulevaisuuteen

U
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315

Tieto Alarajahuojennukseen oikeuttava vero (316) saa olla enintään 24% tie-

316

don Alarajahuojennukseen oikeuttava liikevaihto (315) määrästä.
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#1152; Tieto Alarajahuojennukseen oikeuttava vero (316) saa olla enintään
24% tiedon Alarajahuojennukseen oikeuttava liikevaihto (315) määrästä.
U

318

Tieto Vero rakentamispalvelun ja metalliromun ostoista (318) on 24% tiedon

320

Rakentamispalvelun ja metalliromun ostot (320) määrästä.
#1153; Tieto Vero rakentamispalvelun ja metalliromun ostoista (318) on 24%
tiedon Rakentamispalvelun ja metalliromun ostot (320) määrästä.

5.3 Muut oma-aloitteiset verot – Tarkistukset
Uusi /
Muuttunut

Tunnus

Laskentasäännön tai tarkistuksen kuvaus

U

010
080

Asiakkaan Y-tunnus (010) ei voi olla sama kuin Tilinhoitajan tunnus (080).
#1165; Asiakkaan Y-tunnus (010) ei voi olla sama kuin Tilinhoitajan tunnus
(080). Tilinhoitaja on aina Verohallinnon rekisterissä merkitty tilinhoitajaksi.
Kun Tilinhoitajatunnukselle on merkitty tietoa, ilmoitetaan tietoja aina toisen
puolesta.

U

080
060

Tilinhoitajan tunnus (080) on sallittu vain verolajeilla 68, 92, 39, 69, 84
#488; Tiedon 'Tilinhoitajan tunnus (080)' saa ilmoittaa vain, jos verolajina on
joko 68, 92, 39, 69 tai 84;

U

010
060

Tietoja ei voi lähettää, jos kohdassa 010 on annettu henkilötunnus ja kohdassa Veron tunnus (060) on annettu arvo 92=Ennakonpidätys osingoista ja
osuuskunnan ylijäämistä tai 39=Lähdevero osingoista.
#1164; Tietoja ei voi lähettää, jos kohdassa 010 on annettu henkilötunnus
ja kohdassa Veron tunnus (060) on annettu arvo 92=Ennakonpidätys osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä tai 39=Lähdevero osingoista. Henkilö-asiakas ei voi ilmoittaa osinkotietoja.

060
050

Ainoa sallittu verokauden pituus (050) on kuukausi (K), jos kohdassa Veron
tunnus (060) on annettu arvo 10 = Arpajaisvero tai 16=Vakuutusmaksuvero.
#483; Ainoa sallittu verokauden pituus (050) on kuukausi (K), jos kohdassa
Veron tunnus (060) on annettu arvo 10 = Arpajaisvero tai 16=Vakuutusmaksuvero.

056
060

'Ei toimintaa' -tiedon (056) voi ilmoittaa vain, jos kohdassa Veron tunnus
(060) on annettu arvo 'Vakuutusmaksuvero (16)' tai ’Apteekkivero’ (40)
#1163; 'Ei toimintaa' -tiedon (056) voi ilmoittaa vain jos kohdassa Veron tunnus (060) on annettu arvo 'Vakuutusmaksuvero (16)' tai ’Apteekkivero’ (40)

050
052
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#456; Sallitut arvot ovat 1, 2, 3 ja 4, kun verokauden pituus on vuosineljännes (050 = Q)
053

Verokauden vuosi pitää olla vähintään 2011
#455; Verokauden vuosi pitää olla vähintään 2011

M

052
053

Verokausi ei voi olla aiempi kuin kuluva vuosi + 6 sitä edeltänyttä vuotta.
#1015; Verokausi on liikaa menneisyydessä. Ilmoituksen korjaaminen ei ole
enää mahdollista.

M

052
053
060
061

Luvullisen, veroa sisältävän ilmoituksen, lukuun ottamatta Osinkojen ja
osuuskunnan ylijäämien ennakonpidätyksestä (060:92) ja osinkojen lähdeverosta (060:39), voi antaa aikaisintaan verokauden aikana
#1183; Luvullisen, veroa sisältävän ilmoituksen, lukuun ottamatta Osinkojen
ja osuuskunnan ylijäämien ennakonpidätyksestä (060:92) ja osinkojen lähdeverosta (060:39), voi antaa aikaisintaan verokauden aikana

U

060
061

Apteekkiveron (060=40) maksettava määrä (061) ei voi olla miinusmerkkinen.
#1166; Apteekkiveron (060=40) maksettava määrä (061) ei voi olla miinusmerkkinen.

U

060
050

Apteekkiveroa (060=40) voi ilmoittaa vain, jos Verokauden pituus on kalenterivuosi (050=V)
#1167; Apteekkiveroa (060=40) voi ilmoittaa vain, jos Verokauden pituus on
kalenterivuosi (050=V)

5.4 Muut oma-aloitteiset verot – Huomautukset
Uusi /
Muuttunut

Tunnus

Huomautuksen kuvaus

U

061

Jos on ilmoitettu miinusmerkkinen arvo tunnuksella 061, annetaan huomautus
#1009; Huom! Haluatko varmasti ilmoittaa miinusmerkkisen luvun? Jos korjaat aiemmin ilmoitettuja tietoja, tee korjaus ilmoittamalla kaikki verokauden tiedot uudelleen oikeansuuruisina.

U

060
050

Osinkojen ja osuuskunnan ylijäämien ennakonpidätyksestä (060:92) ja osinkojen lähdeverosta (060:39) voi antaa luvullisen ilmoituksen etukäteen kahdeltatoista kuukaudelta, jos verokauden pituus on kuukausi (050:K) tai neljältä neljännekseltä, jos verokauden pituus on neljännesvuosi (050:Q).
#1168; Osinkojen ja osuuskunnan ylijäämien ennakonpidätyksestä (060:92)
ja osinkojen lähdeverosta (060:39) voi antaa luvullisen ilmoituksen etukäteen
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kahdeltatoista kuukaudelta, jos verokauden pituus on kuu-kausi (050:K) tai
neljältä neljännekseltä, jos verokauden pituus on neljännesvuosi (050:Q).
U

056
050
052
053

Ei toimintaa (056:1) ilmoituksen voi
- kuukausimenettelyssä antaa kuluvaa verokautta seuraavalle kuudelle verokaudelle
- neljännesvuosimenettelyssä antaa kuluvaa verokautta seuraavalle kahdelle
verokaudelle
- vuosimenettelyssä voi antaa korkeintaan kuluvalle verokaudelle
#1151; Ei toimintaa -ilmoitusta ei voi antaa liian pitkälle tulevaisuuteen.
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