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1. Verokorttien kumulointien nollaaminen
Palkanlaskennan uusi vuosi aloitetaan nollaamalla henkilöiden verokortit. Uudet verokortit saadaan
pääsääntöisesti voimaan helmikuusta alkaen. Tammikuun ajan käytetään edellisen vuoden verokortteja
nollattuina.
Verokorttien nollaus tehdään Visma Fivaldi Palkat > Palkansaajat, sen jälkeen ylävalikosta
Palkanlaskennan henkilöt > Kumulointien nollaus. Kumulointien nollaus suoritetaan
henkilöryhmäkohtaisesti tai kaikille kerralla.
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●
●

Nollaa verokorttien kumuloinnit ennen kuin seuraavan vuoden ensimmäiset palkat maksetaan.
Laita Pvm, jolloin verokortti voimassa -kenttään päivämääräksi kuluvan vuoden viimeinen päivä.
Esim. vuonna 2019 laita päivämääräksi 31.12.2019.

Verokorttien kumulointien nollauksen jälkeen voidaan uusi vuosi aloittaa palkanlaskennassa. Uuden vuoden
aloittaminen edellyttää kuitenkin, että uuden vuoden sosiaalivakuutus- ym. maksujen prosentit on
tallennettu yhteisrekisteriin Visma Softwaren toimesta. Tämän tarkistaminen on ohjeistettu kappaleessa 2.1.
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2. Maksujen prosentit ja verovapaat korvaukset
2.1 Sairausvakuutusmaksut-, TyEL-, ym. maksut
Yhteisrekisterissä ylläpidettäviä prosentteja ovat työttömyysvakuutus, eläkevakuutus, ryhmähenkivakuutus,
sairausvakuutusmaksut (sotumaksut) ja tapaturmavakuutus. Prosentit päivitetään yhteisrekisteriin Visma
Softwaren toimesta.
Prosentit löytyvät Visma Fivaldin sovellusikkunassa Palkat > Palkanlaskennan perustiedot >
Sosiaalivakuutus- ym. maksut ‑välilehdeltä. Voit aloittaa alkavan vuoden palkanlaskennan vasta kun luvut
on päivitetty. Ohjelma käyttää palkkakauden maksupäivän perusteella sille vuodelle kuuluvia prosentteja.

HYVÄ TIETÄÄ:
Jos jokin prosenttitieto on aiemmin syötetty käsin, se pitää tarvittaessa muuttaa
manuaalisesti myös uuden vuoden arvoihin. Esimerkiksi tapaturmavakuutus on usein
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syötetty käsin, jos sitä käsitellään palkanlaskennan yhteydessä. Mikäli käytössä on oma
tapaturmavakuutusarvo, muista valita palkansaajille Työsuhteet-välilehdellä "Ei
tapaturmapoikkeusta".

2.2 Päivärahamaksun prosentti
Päivärahamaksun prosentti tallennetaan Visma Fivaldin sovellusikkunassa joko henkilöryhmäkohtaisesti
(Palkat > Palkansaajat, ylävalikosta Palkanlaskennan henkilöt > Perustiedot > Henkilöryhmät -välilehti)
tai erikseen henkilölle (YEL) Poikkeava päivärahamaksu-prosentti -kenttään (Palkat > Palkansaajat >
Henkilön perustiedot -välilehti). Alla olevassa kuvassa on esimerkki henkilöryhmäkohtaisesta
tallentamisesta.
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2.3 Ay-jäsenmaksujen prosentit
Ay-jäsenmaksujen prosentit tallennetaan palkanlaskennassa erikseen ammattiliittojen osastoille. Tämä
tehdään Visma Fivaldin sovellusikkunassa (Palkat > Palkansaajat, ylävalikosta Palkanlaskennan henkilöt
> Perustiedot > Ammattiliitot -välilehti).
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2.4 Verovapaat korvaukset
Verovapaat korvaukset (kilometrikorvaukset, päivärahat, ateriakorvaukset jne.) tallennetaan Visma Fivaldin
sovellusikkunassa Palkkalajit-rekisteriin (Palkat > Palkkalajit) palkkalajikohtaisesti.
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3. Uudet verokortit
Uudet verokortit voidaan hakea palkanlaskentaan sähköisesti Ennakonpidätystietojen suorasiirto
‑toiminnolla. Suorasiirtopyyntö on tehtävä 31.1. mennessä Verohallinnolle. Uudet verokortit voidaan
tallentaa myös manuaalisesti palkanlaskentaan. Verokorttien suorasiirtopyynnön ja aineiston sisäänluvusta
on tehty myös video, jonka voit katsoa täältä.

3.1 Verokorttien sähköinen haku
Verokorttien sähköisen haun ensimmäiset toimenpiteet tehdään Visma Fivaldin sovellusikkunassa ja
viimeinen vaihe Web-puolella. Verokortin suorasiirtopyyntö tehdään tilitoimiston kautta massana tai
yksitellen yrityskohtaisesti.

Suorasiirtopyynnön tekeminen
1) Avaa Visma Fivaldi sovellusikkunassa Palkat > Palkanlaskennan perustiedot > Muut –välilehti.
Valitse alasvetovalikolla suorasiirtoa pyytävä yritys Suorasiirron pyytäjä -kenttään.
●
●

Jos tilitoimisto tekee suorasiirron, niin Suorasiirron pyytäjä -kenttään valitaan tilitoimisto.
Jos suorasiirtopyynnöt tehdään yksittäin yrityskohtaisesti, niin Suorasiirron pyytäjä -kenttään
valitaan kyseinen yritys (vaatii oikeudet yrityksen perustietoihin).

Jos verokorttien suorasiirron yhteydessä halutaan noutaa myös veronumerot, lisää ruksi Pyydetäänkö
veronumerot -valintaruutuun.
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2) Siirry Palkanlaskenta-näkymään (Palkat > Palkanlaskenta) ja valitse ylävalikosta Palkanlaskenta >
Ilmoitukset.

3) Valitse Ilmoitus-alasvetovalikosta ”Ennakonpidätystietojen suorasiirto”. Valitse
Ennakonpidätysvuosi-valikosta alkava vuosi.

●
●

Mikäli valittavaa vuotta ei ole näkyvillä, palkkakausi tulee perustaa Palkanlaskennan perustiedot
-rekisterissä ko. vuodelle, jonka jälkeen vuosi on valittavissa pudotusvalikosta.
Aineistoon tulee palkansaajat, joilla on henkilötunnus, voimassa oleva työsuhde ja suorituslaji. Jos
tilitoimisto tekee suorasiirtopyynnön useasta yrityksestä kerrallaan niin Palkanlaskenta >
Ilmoitukset -ruudulla voi valita kaikki ne yritykset, joista suorasiirtopyyntö lähetetään.
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4) Tulosta valitut -painike avaa ponnahdusikkunan, jonka avulla saat tiedoston tallennetuksi omalle
koneellesi.
5) Kirjaudu verohallinnon palveluun osoitteessa www.ilmoitin.fi ja lähetä tallentamasi pyyntötiedosto
verohallintoon (verohallinto pyytää antamaan sähköpostiosoitteen lähetyksessä).
6) Antamaasi sähköpostiosoitteeseen tulee muutaman päivän kuluttua verohallinnosta linkki, josta
saat noudettua pyytämäsi ennakonpidätystiedot alkavalle vuodelle.

Suorasiirtoaineiston sisäänluku
1. Kun olet saanut verohallinnon täydentämään tiedoston, siirry Visma Fivaldin Web-puolella
Palkanlaskennan tietojen tuonti -sovellukseen (Palkat > Palkanlaskennan tietojen tuonti).

Mikäli tilitoimisto on tehnyt pyynnön, niin tilitoimiston pitää lukea aineisto sisään.
2. Paina Selaa-painiketta ja etsi verohallinnolta saatu tiedosto.
3. Varmista että Verokorttitietojen suorasiirtojen sisäänluku -valintapainike on valittuna.
4. Kirjoita V
 erokorttien alkupvm. -kenttään alkavan vuoden helmikuun ensimmäinen päivä
(01.02.20XX).
5. Paina Lähetä ja lue tiedosto -painiketta.
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Sovellus lukee verokortin tiedot Visma Fivaldi sovellusikkunan Palkat > Palkansaajat
Verokortit-välilehdelle. Mikäli vanhassa verokortissa päättymispäivä on ollut tyhjänä, niin ohjelma laittaa
automaattisesti vanhan verokortin päättymään annettua verokortin alkamispäivää edeltävänä päivänä
31.1.20XX.

HYVÄ TIETÄÄ:
Aiemmin verokortille on ollut kaksi tyyppiä, oletusarvoisesti käytetty Vuosituloraja (A) ja
vaihtoehtoinen Portaikko / yksi tuloraja (B). Vuodesta 2019 alkaen kaikki verokortit ovat
olleet yhden tulorajan kortteja.
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3.2 Verokorttien teko manuaalisesti
Verokortit tehdään manuaalisesti Visma Fivaldin sovellusikkunassa.
Siirry Verokorttien teko -sovellukseen (Palkat > Palkansaajat, ylävalikosta Palkanlaskennan henkilöt >
Verokorttien teko).

Verokortit voidaan tallentaa henkilöryhmittäin tai kaikille kerralla.
Toiminto päättää palkansaajalle aiemmin tallennetun verokortin voimassaolon uuden verokortin
voimaantuloa edeltävään päivään. Jos esimerkiksi alkupäiväksi tallennetaan 01.02.20XX, niin palkansaajalla
voimassa oleva verokortti saa päättymispäiväksi 31.01.20XX.
Toiminnolla ei massana anneta verokortille muita tietoja kuin päivämäärät. Verokortin tyyppi ja prosentit
tallennetaan palkansaajakohtaisesti (Palkat > Palkansaajat > Verokortit-välilehti).
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4. Tulorekisterin korvaamat ilmoitukset
4.1 TyEL -vuosi-ilmoitus
TyEl vuosi-ilmoitusta ei enään tarvitse erikseen antaa, koska tiedot ovat siirtyneet TyEL-vakuutusyhtiöön
tulorekisteriin lähetettyjen palkkatietoilmoitusten mukana.

4.2 TVR palkkasummailmoitus
TVR palkkasummailmoitusta ei enää tarvitse erikseen antaa, koska tiedot ovat siirtyneet Työllisyysrahastoon
tulorekisteriin lähetettyjen palkkatietoilmoitusten mukana.

4.3 Tapaturmavakuutuksen palkkailmoitus
Tapaturmavakuutuksen palkkailmoitusta ei tarvitse enää erikseen antaa, koska tiedot ovat siirtyneet
vakuutusyhtiöihin tulorekisteriin lähetettyjen palkkatietoilmoitusten mukana.
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5. Lukujen tarkistus
Fivaldista saatavan kirjanpitoyhteenveto-raportin avulla voit tarkistaa esim. palkkakausittain Fivaldissa
olevat luvut ja tulorekisteriin ilmoitetut luvut.
Tulorekisterin asiointipalvelusta pääset tilaamaan raportin “Maksajan palkkatietojen yhteenveto”, jossa
on tulorekisteriin ilmoitetut tiedot maksupäivä-, kuukausi- ja vuosikohtaisesti. Tämän lisäksi raportilta
löytyvät erillisilmoitukset kuukausi- ja vuositasolla.
Seuraavissa kappaleissa havainnollistetaan, miten lukuja voidaan tarkistaa ja verrata Fivaldin ja
tulorekisterin välillä.

5.1 Kirjanpitoyhteenveto
Maksajan palkkatietojen yhteenveto-raportilla voit katsoa ilmoitettuja tietoja esim. kuukausikohtaisesti ja
verrata ilmoitettuja lukuja Fivaldin Kirjanpitoyhteenveto-raporttiin. Kirjanpitoyhteenveto-raportille on
mahdollista nostaa tilastoryhmiä ja tämä tehdään sovellusikkunassa Palkat > Palkkalajit >
Tilastoryhmät-välilehdellä. Valitse haluamasi tilastoryhmä ja täppää Eritellään-kohdassa
“Kirjanpitoyhteenvedossa”.

Seuraavissa kuvissa on verrattu elokuun palkanmaksussa kirjattuja lukuja tulorekisterin raporttiin kyseisellä
ajanjaksolla.

HYVÄ TIETÄÄ:
Ennakonpidätys-, lähdevero- ja sairausvakuutusmaksuluvut löytyvät Erillisilmoitusten
massaläheys -välilehdeltä kuukausitasolla.
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5.2 Palkkalajierittely
Maksajan palkkatietojen yhteenveto -raportti on mahdollista saada myös vuositasolla.

18(18)

Fivaldissa Palkkalajierittely-raportilta saat tarvittaessa luvut koko vuodelta, kun rajaat raportin esim.
tilastokaudesta 201901 tilastokauteen 201912.

