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TULOREKISTERIÄ KOSKEVIA HUOMIOITA 

TaxiLinkin tulorekisteritoiminnallisuudet ovat nyt kunnossa eikä tiedossamme ole 

ilmoituksiin liittyviä virheellisyyksiä. Palkkatietoilmoitukset lähtevät 5 päivän 

kuluttua palkanmaksusta automaattisesti. Tiedot toimitetaan Tulorekisteriin ns. 

Ilmoitustapaa 1 noudattaen eli esim. ennakonpidätyksen alaisen rahapalkan määrää 

ei eritellä tarkemmin. Erillisilmoitukset lähtevät niin ikään automaattisesti, jos 

työnantaja on rekisteröity verohallinnolle säännölliseksi työantajaksi. Erillisilmoitus 

sisältää tiedon sairausvakuutusmaksun alaisen palkan määrästä ja tiedon, jos 

palkanmaksua ei ole ollut. Erillisilmoitus lähetetään palkanmaksukuukautta 

seuraavan kuukauden 5. päivänä. 

TaxiLink toimittaa Tulorekisteriin ilmoituksia vain, jos ohjelmaan on kytketty 

asiakkaan varmenne. Varmenteen hakemisesta on erillinen ohje TaxiLinkin 

kirjautumissivulla. TaxiLinkin tulorekisteriin lähettämiä ilmoituksia voit tarkastella 

tulorekisterivälilehdellä. Välilehdellä on tieto, jos ilmoitus on hylätty ja syys 

hylkäykseen. Lähtökohtaisesti TaxiLink lähettää ilmoituksen uudestaan, kun virheen 

aiheuttanut tietopuute on korjattu. Mikäli et saa tietovirhettä itse korjattua, ota 

yhteyttä tukeemme. Ota yhteyttä tukeen myös niissä tilanteissa, joissa huomaat 

tehneesi palkanlaskennassa virheen etkä saa palkka-ajoa enää muokkaukseen. 

Korjaukset Tulorekisteriin tehdään ensi sijaisesti siinä ohjelmassa, josta virheellinen 

tieto on lähtenyt. 

Tulorekisteri laajensi työsuhteeseen ja palkanmaksuun liittyvän informaation 

antovelvollisuutta. Sen lisäksi, että tiedot viranomaisille annetaan lähes 

reaaliaikaisesti, uusina tietoina tulorekisteriin ilmoitetaan mm. työntekijän 

ammattinimike, työsuhteen alkamispäivä ja palkan ansaintakausi. Näistä kaksi 

ensiksi mainittua tietoa puuttuivat suurelta osin autoilijoiden työntekijärekistereistä 

vuoden 2019 alussa. Korjasimme ohjelmallisesti puuttuvat tiedot ilmoituksiin siten, 



että työsuhteen alkamispäiväksi merkittiin 1.1.2019 ja työntekijän 

ammattinimikkeeksi henkilö- ja pakettiautojen kuljettaja. Tulorekisterin nykyisille 

viranomaiskäyttäjille näillä mainituilla tiedoilla ei ole ollut merkitystä, mutta 

viranomaiskäyttäjien lisääntyessä jo vuonna 2020 virheelliset tiedot saattavat 

aiheuttaa ylimääräisiä kyselyjä esim. työttömyyskassoilta. Tarkista työtekijärekisterin 

tiedot ja tee sinne tarvittavat korjaukset. 

LUONTOISEDUT JA VEROVAPAAT MATKAKORVAUKSET 

Luotoisedut ja matkakorvaukset ovat tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja. Erityisesti 

matkakorvaukset jäävät helposti ilmoittamatta, jos ne on maksettu erillisellä 

matkalaskulla. Matkalaskujen verovapaat korvaukset kannattaa tallentaa TaxiLinkiin, 

ellet ole maksanut niitä sellaisella ohjelmalla, josta tiedot on välitetty Tulorekisteriin 

tai ellet ole antanut vastaavia tietoja Tulorekisterin web-palvelussa. 

VEROKORTTIMUUTOKSET 

Työntekijän verokorttiin saattaa tulla muutoksia vuoden aikana, jolloin 

verohallinnon antamassa uudessa verokortissa on loppuvuoden palkkaa koskeva 

tuloraja. Kun päivität uutta verokorttia TaxiLinkiin, lisää pidätysprosenttien ja 

tulorajan lisäksi päivämäärä, josta alkaen uutta verokorttia sovelletaan. TaxiLink ei 

silloin huomioi vanhan verokortin mukaista tulokertymää verolaskennassa. Tallenna 

uusi verokortti kuitenkin vasta sitten, kun vanhan verokortin mukaiset palkat on 

maksettu. 

PALKANMAKSU SUORAAN TAXILINKISTÄ 

Tiesithän, että voit lähettää TaxiLinkissä laskemasi palkat suoraan TaxiLinkistä 

pankkiisi. Toistuvaissuoritusten eräsiirtopalvelu edellyttää valtuutuksen tekemistä 

pankkiin. Lisätietoa tuestamme. 

KEHITYSLISTALLA OLEVIA OMINAISUUKSIA 

TaxiLinkin loppuvuoden kehityslistalla ovat mm. Mitax-mittariliittymän viimeistely, 

kuljettajatilitystoiminto, parannettu sairausajan palkan laskeminen, automaattinen 

tilisiirto ulosottotilitystä varten ja TaxiLinkin käyttäjäohjeiden päivittäminen. 

Otamme mielellämme vastaan kehitysehdotuksia ohjelmaamme liittyen. 
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