Suomi.fi-valtuudet Verohallinnon
asiointipalveluissa ja tulorekisterissä
Tiistai 6.10.2020

Katson alasajon aikataulu Verohallinnon
asiointipalveluissa
 Katson käyttö Verohallinnon palveluissa ja tulorekisterissä päättyy vuoden 2020
lopussa
 Jos on hoitanut veroasioita toisen puolesta Katso-valtuuksilla, on niiden tilalle
haettava tarvittavat Suomi.fi-valtuudet
 Huom! Katso-valtuudet eivät muutu automaattisesti Suomi.fi-valtuuksiksi
– Joissakin Verohallinnon asiointipalveluissa on voinut asioida toisen puolesta
verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla ottamatta käyttöön Suomi.fivaltuuksia (Katso-valtuutusten kytkentä Suomi.fi-valtuuksiin)  toisen puolesta asiointi ei ole
enää mahdollista vuoden vaihteen jälkeen ilman Suomi.fi-valtuuksia

Kuka voi asioida yrityksen tai yhteisön puolesta
Verohallinnon asiointipalveluissa?
Organisaation puolesta asiointi kaikissa Veron kanavissa (tarkistus kaupparekisteri,
yhdistysrekisteri, YTJ, VTJ)
 Toimitusjohtaja
 Toimitusjohtajan sijainen
 Hallituksen puheenjohtaja
 Selvitysmies
 Isännöitsijä (as oy)
 Elinkeinonharjoittaja (YTJ riittää)
 Vastuunalainen yhtiömies (ky)
 Yhtiömies (ay, ky)
 Oikeutettu (nimenkirjoitusoikeus yksin)
 Yhdistyksen puheenjohtaja tai nimenkirjoitusoikeudellinen (nimenkirjoitusoikeus yksin)
 Prokuristi
 Henkilöasiakas

Veroasioinnin Suomi.fi-valtuudet
 Suomi.fi-valtuus kaikkien veroasioiden hoitoon, kaikissa kanavissa
– Veroasioiden hoito (puolesta asiointi myös OmaVerossa)
 Suomi.fi-valtuus yksittäisen veroasian hoitoon
– Veroilmoittaminen
– Kiinteistöveroasioiden hoito,
– Alv-palautushakemus EU-maihin,
– Rakentamisilmoitukset ja veronumeropyynnöt
– Arvonlisäveron eritysjärjestelmän ilmoitukset
– Lähdeveron palautuksen ja lähdeverokortin hakeminen
– Autoveroasioiden hoito

Veroasioinnin Suomi.fi-valtuudet
 Suomi.fi-valtuus yksittäisen veroasian hoitoon
– Valmisteveroasioiden hoito
– Valmisteveronalaisten tuotteiden verottomien siirtojen ilmoittaminen (EMCS)
 asiointi mahdollista 10/2020 alkaen

 Palkka.fi
– Palkkatietojen käsittely
 Tulossa:
– Tilinhoitajan valtuuskoodi syksyllä 2020
– Velvoitteidenhoitoselvityksen pyytäminen syksyllä 2020 (viranomaisvaltuus)

Ohjeita Suomi.fi-valtuuksien käyttöönottoon
 Vero.fi-sivuille koottu ohjeita veroasioinnin valtuuksista, oikean valtuuden
valitsemisesta ja tarkenteen käytöstä Näin annat Suomi.fi-valtuuden
veroasioiden hoitamiseen
– Organisaatio- ja yritysmuotokohtaisia ohjeita, ohjeita myös ulkomaalaisten asiakkaiden
tilanteisiin

 Vero.fi:ssä saa tekemiensä valintojen avulla vastauksen, miten juuri omassa
tilanteessa pitää toimia. Ohje neuvoo sekä tunnistusvälineistä että Suomi.fivaltuuksista

Ulkomaalaisen tunnistusratkaisu - Finnish
Authenticator -sovellus
 Verohallinnon asiointipalveluissa ulkomainen yritys voi asioida Finnish
Authenticator-sovellusta käyttäen
– 10/2020 OmaVero, Lomake.fi ja Palkka.fi
– 11/2020 Ilmoitin.fi

 Vero.fi:ssä ohjeita ulkomaalaisten asiakkaiden tilanteisiin, tunnisteen
hankkimiseen ja valtuuttamiseen

Tulorekisterin käyttö 1.1.2021 jälkeen
•
•
•

Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa ei voi asioida Katsotunnisteella tai Katso-valtuudella 1.1.2021 jälkeen
Käytännössä tämä tarkoittaa, että tietojen ilmoittaminen, katselu, korjaus ja
mitätöinti sekä latauspalvelun käyttö ja raporttien tilaaminen estyvät
1.1.2021 jälkeen
Ensimmäinen määräpäivä maksettujen palkkojen ja etuuksien
ilmoittamiselle on jo viisi päivää vuoden vaihteen jälkeen, jos suoritusten
maksupäivä on 31.12.2020

6.10.2020

Kuka voi asioida tulorekisterissä ilman
Suomi.fi-valtuuksia?
•

•

Tulorekisterissä voi asioida yrityksen puolesta seuraavilla kaupparekisteriin tai YTJ:hin merkityillä
toimielinrooleilla:
– Toimitusjohtaja
– Toimitusjohtajan sijainen
– Hallituksen puheenjohtaja
– Hallituksen jäsen
– Selvitysmies
– Isännöitsijä, jos henkilöllä on nimenkirjoitusoikeus
– Päävastuullinen isännöitsijä, jos henkilöllä on nimenkirjoitusoikeus
– Elinkeinonharjoittaja
– Vastuunalainen yhtiömies (Ky)
– Yhtiömies (Ay)
– Oikeutettu eli henkilö, jolla on yhtiöjärjestyksen mukaan oikeus edustaa yhtiötä
Lisätietoa tulorekisterin verkkosivuilta
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Tulorekisterin Suomi.fi-valtuudet 1/2
•

•
•

Tulorekisterin valtuudet palkka- ja etuustietoja varten:
– Palkkatietojen ilmoittaminen
– Palkkatietojen katselu
– Etuustietojen ilmoittaminen
– Etuustietojen katselu
Lisätietoa tulorekisterin verkkosivuilta
Lisäksi on käytössä henkilöasiakkaille suunnattu valtuus, jonka nimi on
tulotietojen käsittely

6.10.2020

Tulorekisterin Suomi.fi-valtuudet 2/2
•

Tulorekisterin uusin valtuus on nimeltään Tulotietoihin liittyvien loki-,
rajapinta- ja ilmoitustietojen käsittely
– Valtuus on tarkoitettu organisaatioille, joilla ei ole kaupparekisteriin tai
YTJ:hin kirjattua toimielinroolia tai nimenkirjoitusoikeudellista henkilöä
– Valtuudella voi tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa toimia
22.10. alkaen

•

Lisätietoa valtuudesta uutisessa tulorekisterin verkkosivuilla
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Tulorekisterin rajaustarkenteet
•

Tulorekisterin valtuuksissa voi tarvittaessa käyttää kahta erilaista
rajaustarkennetta:
– Asiakastunnusta, jota voidaan käyttää valtuuden tarkenteena
tilanteissa, joissa valtuutettu haluaa rajoittaa tietyn yrityksen tai henkilön
edustamisvaltuuden tietyille työntekijöilleen. Asiakastunnus voi olla
esimerkiksi asiakkaan y-tunnus tai henkilötunnus
– Aliorganisaation tunnistetta, joka on asiakasyrityksen itsensä
määrittelemä tapa eriyttää organisaation erilaisia liiketoiminnallisia
osastoja (esim. palkanlaskenta ja matkalaskujen hallinta) tai muita
yksiköitä
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Aliorganisaation tunniste tarkenteena
•

•
•

Aliorganisaation tunniste on asiakasyrityksen itsensä määrittelemä tapa
eriyttää organisaation erilaisia liiketoiminnallisia osastoja (esim.
palkanlaskenta ja matkalaskujen hallinta) tai muita yksiköitä
– Asiakasyrityksen itsensä määrittelemä tarkenne voi olla numeroita tai
kirjaimia (sanoja) tai yhdistelmiä sekä välimerkkejä
– Tulorekisterin skeemassa aliorganisaation tunnisteen
merkkimäärärajoite on 20 merkkiä
Aliorganisaation tunniste liitetään valtuuteen valtuuden myöntövaiheessa
– Pyydä valtuus
– Anna valtuus
Lisätietoa aliorganisaation tunnisteen käytöstä tarkenteena
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Muita nostoja Suomi.fi-valtuuksien käyttöönotosta
 Valtuudet syytä hoitaa ajoissa kuntoon, hyvissä ajoin ennen eräpäiviä
 Omaverossa asiakkaan näkyvät eri tavalla sen mukaan, onko valtuus tullut
Katsolla vai Suomi.fi:llä
– Kun kaikki valtuudet Suomi.fi:llä, näkyy vain yksi lista

 Lokakuun alussa Verohallinto lähestyy perusrekistereiden ulkopuolisia käyttäjiä
kirjeellä, jossa ohjeistetaan Suomi.fi-valtuuksien käyttöönotosta
 Yhdistykset: jos yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudellinen yksin ja
valtuuttaminen ei toimi Suomi.fi-palvelussa omatoimisesti?
– Ota yhteyttä PRH:n yhdistysrekisteriin ja pyydä tekemään nimenkirjoitusoikeuden tekninen
oikaisu

