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TULOREKISTERI  
– Mikä se on? Mikä nyt muuttuu?

KATRE –KANSALLINEN TULOREKISTERI on kansallinen sähköinen tietokanta joka sisältää palkka-, 
eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Tulorekisteri otetaan käyttöön palkkatietojen osalta 1.1.2019. Eläk-
keet ja etuudet ilmoitetaan rekisteriin vuonna 2020.

Palkanmaksaja ilmoittaa palkkatiedot ja 
työnantajasuoritukset vuoden 2019 alusta 
tulorekisteriin 

Tulorekisterin tietoja käyttävät 1.1.2019 lähtien Verohallinto, Kan-
saneläkelaitos (Kela), työttömyysvakuutusrahasto (TVR) sekä työ-
eläkelaitokset ja ETK. Vuonna 2020 tiedon käyttäjien määrä kasvaa 
ja mukaan tulee lisää viranomais- ym tahoja. Uudistuksen tarkoi-
tuksena on helpottaa ilmoittamista sekä tiedonsaantia kun kaikki 
tiedot ovat yhdessä paikassa. Viranomaiset ja muut tiedon käyttä-
jät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, mihin he ovat oikeutet-
tuja ja mitä he tarvitsevat toiminnassaan. Verohallinnon Tulorekis-
teriyksikkö ylläpitää tulorekisteriä ja toimii vastuuviranomaisena.

Mitä ilmoitan tulorekisteriin 1.1.2019 alkaen?

Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut 
palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. 
Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoi-
tettava. Tulorekisteriin ilmoitetaan maksetut päivärahat, ateriakorva-
ukset ja kilometrikorvaukset. Myös luontoisedut, kuten puhelinetu 
tai autoetu, on ilmoitettava. Verovapaita henkilökuntaetuja (kuten 
nettietu) ei kuitenkaan ilmoiteta tulorekisteriin.

Tiedot tulee ilmoittaa tulorekisteriin jokaisen 
maksutapahtuman jälkeen viiden kalenteripäivän 
kuluessa.

Palkkatietoilmoitus on annettava viiden päivän sisällä palkanmak-
susta sekä erillisilmoitus palkanmaksukuukautta seuraavan kuun 
viidenteen päivään mennessä. Jos siis olet säännöllinen työnan-
taja, anna erillisilmoitus myös vaikka et olisi maksanut palkkoja 
kuukauden aikana lainkaan (seuraavan kuun 5. päivä mennessä) 

Sähköinen asiointi on tulorekisterin perus-edellytys, 
paperilla voi ilmoittaa vain erityisestä syystä

Tietojen ilmoittaminen on mahdollista rajapinnan kautta, tulorekis-
terin sähköisessä asiointipalvelussa lataamalla tiedot tiedostona tai 
syöttämällä tiedot verkkolomakkeella. Sähköinen asiointi on tulo-
rekisterin perusedellytys, ja tiedot voidaan jatkossa ilmoittaa pa-
perilomakkeella vain erityisestä syystä. Erityisenä syynä voitaisiin 
pitää tilanteita, joissa ei kohtuudella voitaisi edellyttää tietojen an-
tamista sähköisesti. Tietoja ei voi ilmoittaa tulorekisteriin myös-
kään puhelimitse.
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Siirtymäaika - TAMMIKUUSSA 2019 kriittinen aika

• Ilmoitetaan vuodet 2018 palkat joulukuun osalta tammikuun 
12. päivään mennessä OAV – veroilmoituksella

• Annetaan vuosi-ilmoitus vuoden 2018 aikana maksetuista pal-
koista tammikuun loppuun mennessä 

• Tammikuun 2019 aikana maksetut palkat ilmoitetaan uudel-
la tavalla tulorekisteriin viiden päivän sisällä palkanmaksusta

• Annetaan työnantajan erillisilmoitus helmikuun 5. päivä men-
nessä (esim. ei palkanmaksua) 

Palkka.Fi -palvelussa voi jatkossakin hoitaa 
palkanlaskennan ja palkkatietojen ilmoittamisen 
tulorekisteriin 

Verkkoseminaari: 
• Tulorekisterin käyttöönotto 2019 -12.12.2018 

LÄHDE JA KATTAVASTI LISÄTIETOJA:  
/www.vero.fi/tulorekisteri/

HLU neuvoo ja ohjeistaa sekä tarjoaa taloushallin-
topalveluita jäsenilleen. Jos tarvitsette apua ja mi-
käli kiinnostaa kuulla lisää HLU:n tarjoamista palk-
kahallinnon palveluista, ota yhteyttä:

Mari Vuorinen
Kuntokatu 17 3.krs, 33520 Tampere
t. +358 40 7108 456
mari.vuorinen@hlu.fi

Entä verojen maksaminen?

Verot maksetaan tuttuun tapaan Verohallinnolle seuraavan kuun 
12. päivä.

Jos olet kuulunut pidennettyyn verokauteen, (neljännesvuosi-
menettely), säilyy se verojen maksamisen osalta myös tulorekis-
teriaikana. Verohallinto siis noudattaa edelleen verokausia, mut-
ta tulorekisteri ei.


