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1 Yleistä 

Tulorekisterin käyttöönoton myötä oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen muuttuu työnantajasuoritusten (TAS-

tietojen) lähettämisen osalta.  

1.1.2019 jälkeen maksettujen palkojen TAS-ilmoitukset lähetetään Tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella ja eril-

lisilmoituksella. Fivaldin kausiverosovelluksella ilmoitetaan ALV-ilmoitukset kuten ennenkin, mutta TAS-tietojen 

osalta sovellusta käytetään vain ostolaskun muodostamiseksi kierrätykseen ja tulorekisterin kautta lähetettyjen 

tietojen tarkistamiseen. 

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 

 

1.1 Kausiveroilmoitus-käsikirja 

Visma Fivaldin Kausiveroilmoitus-käsikirja löytyy täältä. 

 

1.2 Visma Fivaldin tulorekisteridokumentteja 

Lisätietoja tulorekisteritoiminnoista Visma Fivaldissa löytyy seuraavista dokumenteista: 

● Visma Fivaldi: Tulorekisteritoteutus. Dokumentti jossa kuvataan yleisellä tasolla kaikki tulorekisteriin 

liittyvät toiminnallisuusmuutokset Visma Fivaldissa. 

● Visma Fivaldi: Tulorekisterin varmenne. 

● Visma Fivaldi: Tulorekisteriin liittyvät palkanlaskennan asetukset.  

● Visma Fivaldi: Tulorekisteriin liittyvät tilanteet palkanlaskennassa. 

● Visma Fivaldi: Tulorekisteriin liittyvät lähetyksen tilanteet. 

● Visma Fivaldi: Tulorekisteriin liittyvät vakuuttamisen poikkeustilanteet. 

● Visma Fivaldi: Tulorekisteriin liittyvät Keva/VaEL-määritykset. 

● Visma Fivaldi: Tulorekisteriin liittyvät ravintoedun määritykset. 

● Visma Fivaldi: Erillisilmoitus. 

   

https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Visma-Fivaldi-Kasikirja-KAUSIVEROILMOITUS/ta-p/35781
https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Tulorekisterin-ohjeet-Visma-Fivaldi-kayttajille/ta-p/173865
https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Visma-Fivaldi-kasikirja-Tulorekisterin-varmenne/ta-p/217541
https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Visma-Fivaldi-kasikirja-Tulorekisteriin-liittyvat/ta-p/197679
https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Visma-Fivaldi-kasikirja-Tulorekisteriin-liittyvat-tilanteet/ta-p/199735
https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Visma-Fivaldi-kasikirja-Tulorekisteri-Lahetyksen-tilanteet/ta-p/206444
https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Visma-Fivaldi-kasikirja-Tulorekisteri-Vakuuttamisen/ta-p/217539
https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Visma-Fivaldi-kasikirja-Tulorekisteri-Keva-VaEL-maaritykset/ta-p/217540
https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Visma-Fivaldi-kasikirja-Tulorekisteri-Ravintoedun-maaritykset/ta-p/217043
https://community.visma.com/t5/Visma-Fivaldi-kayttovinkit/Visma-Fivaldi-kasikirja-Tulorekisteri-Erillisilmoitus/ta-p/217035
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2 TAS-tietojen käsittely 

Fivaldin kausiverosovelluksella luodaan ja lähetetään maksukauden ilmoitus kuten ennenkin. Sekä ALV- että 

TAS-tiedot nousevat edelleen ilmoitukselle, mutta ilmoituksen lähetyksen yhteydessä vain ALV-puolen tiedot 

lähtevät verottajalle. TAS-tiedot sen sijaan Visma Fivaldi ”merkitsee” lähetetyksi, jonka jälkeen ilmoituksesta 

voidaan muodostaa lasku ostolaskujen kierrätykseen tai tulostaa Kausiveroilmoitus-raportti. 

  

Ilmoittamisen työjärjestys TAS-ilmoituksen osalta on seuraava: 

1. Lasketaan Visma Fivaldissa palkat. 

2. Luodaan, lähetetään ja tarkistetaan Palkkatietoilmoitukset tulorekisteriin. (Lisätietoja tämän dokumentin 

luvussa 6.) 

3. Luodaan ja lähetetään Erillisilmoitus tulorekisteriin. (Lisätietoja tämän dokumentin luvussa 6.) 

4. Kun Erillisilmoitus on hyväksytty tulorekisterissä, luodaan ilmoitus Kausiverosovelluksessa.  

5. Tarkistetaan ilmoituksen oikeellisuus Kausiveroilmoitus-raportilta. 

6. Lähetetään tiedot, jolloin TAS-puoli muuttuu käsitellyksi ja ALV-tiedot (jos sellaisia on) lähtevät verohal-

linnolle, joka kuittaa ne lähetetyksi. (Kuten ennenkin, on mahdollista ”lähettää” ALV- ja TAS-ilmoitukset 

erikseen. Huomioi kuitenkin, että mikäli olet jo tehnyt hyväksytyn Erillisilmoituksen ja olet nyt lähettä-

mässä ALV-tietoja, niin Erillisilmoituksen summat nousevat ostolaskulle, vaikka TAS-tiedot olisi pois-

tettu kausiveroilmoitukselta ennen lähetystä.)  

7. Luodaan ostolasku kierrätykseen tai tulostetaan kausiveroraportti. 

8. Varmista, että summat ovat oikein. 
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3 Muutokset Kausiveroilmoitus-raporttiin  

Kausiveroilmoitus-raporttia on muutettu TAS-tietojen esittämisen osalta. Työnantajasuoritusten kohdalla näyte-

tään vertailuarvot rinnakkaisissa sarakkeissa sen mukaan, mistä tiedot luetaan raportille. Ensimmäisessä sarak-

keessa näkyvät palkoista haetut vanhat TAS-tiedot ja sen rinnalla oikealla puolella näytetään tulorekisterillä il-

moitetut tiedot, joiden mukaan varsinainen veromaksu määräytyy ostolaskulle. Erillisilmoitukselle syötetty sotu-

maksun vähennys ei näy vasemmassa sarakkeessa, mikäli sitä ei syötetä sinne. 
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4 Versiot ja virheenkorjaus  

Ostolaskujen kierrätykseen viety uuden version lasku pyrkii ottamaan huomioon tälle kaudelle aiemmin tehdyt 

ostolaskut ja vähentää summaa. Kausiveroraportin summa-kenttä (punaisella merkattu alue edellisessä ku-

vassa) sen sijaan ei ota huomioon aikaisempia maksuja, jos kyseessä on ensimmäisen version jälkeen tehty 

korvaava ilmoitusversio. 

 

5 TAS-neljännesvuosi-ilmoittajat 

Ilmoitetaan käsin 2018 loppuun OmaVero-palveluun.  

 

6 Kausiveroilmoitus / Perustiedot: vaikutus erillisilmoitukseen 

ja kausiveroilmoitus-raporttiin 

Kausiveroilmoituksen perustietojen valinta ”Kausiveroilmoitukselle tulevat palkat” vaikuttaa myös Tulorekisterin 

erillisilmoitukselle nouseviin tietoihin. Jos on valittu ”Maksetut palkat”, nousevat erillisilmoitukselle sotu-maksut 

vain maksetuksi merkityistä palkkalaskelmista. 

 

 

 

 

 

 


