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Rakenteinen tilinpäätös

� Rakenteinen tiedosto tilinpäätöksestä PRH:lle – käytössä vuodesta 2019
� Hyödyt tilinpäätöstietojen hyväksikäyttäjillä
� Ainakin aluksi vapaaehtoinen
� Ohjelmistoihin:

� Tilinpäätöksen koostaminen (”tasekirja”)
� Allekirjoitukset
� Lähettäminen

� Useimmilla ohjelmistotoimittajilla ollut kiireellisempää tehtävää ja valtavaa 
tilausta ei ole ollut tilitoimistoillakaan muiden kiireiden takia
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TYVI-ilmoittamisen (Katso) korvaava ratkaisu

� Katson loppuessa vuoden 2020 aikana myös nykytekniikalla toteutettu TYVI-
ilmoittaminen loppuu
� Arvonlisäveroilmoitus ja tuloveroilmoitukset

� Korvaava tekninen ratkaisu Apitamo PKI jo käytössä – ensimmäinen alv-
ilmoitus lähti 10.10.2010

� Toteutus noudattaa tulorekisterin teknisen rajapinnan ideaa – ilmoitus 
suoraan kirjanpitojärjestelmästä verohallintoon

� Käytössä/testissä muutamassa ohjelmistossa – laajempi jalkautus 2020 
aikana
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Valtio vaatii verkkolaskuja

� Valtio vaatii eurooppalaisen standardin mukaisia verkkolaskuja per 1.4.2020
� Koskee melkein kaikkia asiakkailleen etäkäyttöä tarjoavia tilitoimistoja
� Kohtuullisen iso muutos laskutusohjelmistoihin – verkkolaskut versioon 3.0 ja 

uusia arvolistoja
� Ohjelmistotaloille ja tilitoimistoille haastavaa asiakasneuvontaa –

eurooppalaisen stardardin tietdot ja valtion vaatimat tiedot eivät ole pakollisia 
verkkolaskustandardeissa ja laskutusohjelmissa
� ”Jos laskutat valtiota, muista syöttää nämä tiedot”
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Reaaliaikainen ennakonpidätys

Rea
list

ise
sti

 ai
ka

isin
taa

n 

20
21

Paperisesta 
verokortista 
luopuminen

Vuoden 
perusverokortti 
säilyisi

Ennakonpidätys-
prosentin 
muutokset

Maksaja voisi hakea 
esimerkiksi 
kerran kuussa tai 
¼-vuosittain

Mahdollisuus
ennakonpidätystietojen 

noutamiseen

Tietoja nykyistä 
laajemmin pitkin 
vuotta 

Vähennyksiä 
tulonsaaja voi tehdä 
jo pitkin vuotta

Esitäytetty 
veroilmoitus 
kattavammaksi

Sivullisilmoittajien 
tietojen ajantasaisuus

Valtuudella asiointi 
rajapinnassa

******************
Ja ehkä joskus sitten 

-
Mätkyjen ja 

palautusten 
huomioiminen 
seuraavan vuoden 
ennakkoperinnässä 

Automaattinen
ennakonpidätystiedon 

päivittäminen



OmaVeron tapahtumat kirjanpitoon

� Verohallinnon kanssa käyty pitkään keskusteluja siitä, että OmaVeron
tapahtumat ja saldot saisi rakenteisessa muodossa kirjanpitojärjestelmiin:
� Täsmäytys kirjanpitojärjestelmässä
� Korkojen ja sanktioiden automaattikirjaus

� Verohallinnon hankerahoitus ja sitä myöten aikataulu on auki
� Vaihtoehtoina tiedostokuvaukseksi esitetty XBRL GL, tiliote ja Finvoice
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Tarkennettu alv-ilmoitus

� Alv-ilmoituksen erittelytarkkuutta lisätään vuonna 
2022

� Verohallinto saa yksityiskohtaisempaa tietoa ja 
tilitoimistojen selvityspyynnöt vähenevät

� Ohjelmistoissa
� Lisää alv-koodeja TAI
� Pieniä muutoksia tilikarttaan

� Ehdotus käsiteltiin Taloushallintoliiton kirjanpidon 
ja verotuksen asiantuntijaryhmässä – puolsimme 
jos selvityspyyntöjen määrä vähenee.
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Transaktiokohtainen arvonlisäveroilmoitus

Jokaisesta ostosta ja myynnistä alv-
ilmoitukseen oma ilmoitusrivi (y-tunnukset, 
eurot, alvit, tositenumero…) 
Haasteena mm vähittäismyynti yrityksille ja 
työntekijän maksamat kulut
Aiheuttaisi lisäkustannuksia yrityksille, joiden 
ostot/myynnit tallennetaan käsin

Arvonlisäveroehdotus

Verohallinto laatisi yritykselle alv-ehdotuksen
Edellyttäisi kattavasti verkkolaskuja ja 
eKuitteja – verottaja keräisi tiedot niistä
Oikeaa verotusta ei voi tehdä vain laskun 
perusteella – yksityisotot, 
vähennyskelpoisuuden rajaukset, jaksotus 
jne
Saattaisi pikemminkin hankaloittaa 
prosessia: täsmäytä - tee korjaus
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Alv-ilmoittamisen laajempi uudistus



Fiskaalinen kassajärjestelmä

� Jokaisesta myynnin kassatapahtumasta reaaliaikainen ilmoitus verohallintoon
� Edellyttää muutoksia kassajärjestelmiin
� Edistäisi eKuitin yleistymistä – kassakuitit saataisiin tilitoimistoihin 

digitaalisessa muodossa
� Verohallinnolla aito tarve turvata veronkantoa data-analyysillä ja siihen on 

myös poliittinen tuki
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Toiveita julkishallinnolle

� Paukut Tulorekisterin ja Suomi.fin kuntoon laittamiseen
� Ei isoja pakottavia infrastruktuurimuutoksia lähivuosille
� Mahdollisuus yrityslähtöiseen toiminnan ja taloushallinnon kehittämiseen
� Tukea XBRL GL:n käyttöönotolle
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