
 

 

tiedote 31.12.2018 (päivitetty 3.1.2019) 

TULOREKISTERIIN  LIITTYVÄT PÄIVITYKSET TAXILINKISSÄ ! 

TaxiLinkiin on tehty Tulorekisteriin liittyvät päivitykset. Tulorekisterin 

käyttöönotto aiheutti suuren määrän muutoksia, vaikka itse käyttöliittymä 

vaikuttaakin ensi näkemältä tutulta. Jotta palkanlaskenta ja palkoista 

ilmoittaminen sujuisi jatkossakin mutkattomasti, on syytä huomioida muutamia 

asioita. 

Palkkakausi 

Palkka-ajoon on annettava palkkakausi, jolta ajalta palkka maksetaan. Tietoa tarvitaan, kun palkkatietoja 

ilmoitetaan Tulorekisteriin. Palkkakausivalinta rajaa palkanperusteena olevat ajovuorot samalle aikavälille. 

Jos palkkaa maksetaan kovin erilaisilta kausilta, kannattaa palkkakauden venyttämisen sijaan luoda 

useampia palkka-ajoja. Jos palkkoja on ollut tapana maksaa vain kerran kuukaudessa, niin samaan palkka-

ajoon voi valita myös ne kuljettajat, jotka ovat ajaneet kuukauden aikana vain muutaman vuoron.   

Laske ajopalkka ajovuoroista 

Kun kuljettajalle lasketaan palkkaa ajovuoroista, on sitä varten lisätty oma painike. Painike laskee 

kuljettajalle valituista ajovuoroista provisiopalkan, tuntipalkan, yhdistelmäpalkan, takuupalkan tai 

moniprovision sen mukaan, miten palkka työntekijän perustiedoissa on määritelty. Aikaisemmin ajopalkka 

ajovuoroista valinta tehtiin palkkalajien pudotusvalikosta. 

Palkkalajit 

Pudotusvalikosta valittaviin palkkalajeihin on tehty muutoksia, jotta ne on saatu yhteensopiviksi 

Tulorekisterin palkkalajikoodiston kanssa. Jos joitakin palkkalajeja ohjelmasta puuttuu, kannattaa asiasta 

olla yhteydessä tukeen. Kaikkia Tulorekisterin sallimia palkkalajeja ei ohjelmaan nimittäin ole selkeyden 

säilyttämisen vuoksi ole lisätty. 

Palkasta tehtävä ennakonpidätys ja verokortti 

Tammikuussa 2019 ennakonpidätys tehdään vuoden 208 verokortin mukaan, sillä vuoden 2019 verokortit 

tulevat pääsäännön mukaan voimaan 1.2.2019. Vuoden 2019 verokortti muuttuu ja on jatkossa vain yhden 

tulorajan kortti. Tammikuun 15. päivään mennessä teemme TaxiLinkiin kentät uusien verokorttitietojen 

tallentamista varten, jotka korvaavat vanhat verokorttitiedot 1.2.2019 alkaen. Näin TaxiLinkiin voi syöttää 

uudet verokorttitiedot hyvissä ajoin, eikä se sotke tammikuun palkoista vanhoilla verokorttitiedoilla 

tehtävää verolaskentaa. 

Tulorekisteri-välilehti 

Kirjaus-ryhmään on lisätty Tulorekisteri-ilmoituksia varten välilehti. Jokaisesta palkka-ajosta muodostetaan 

oma palkkatietoilmoitus ja se ilmestyy Tulorekisteri-välilehdelle automaattisesti. TaxiLinkistä voi muodostaa 

palkkojen erillisilmoituksen vain siinä tapauksessa, että kuukauden aikana ei ole ollut maksettavia palkkoja 

ja säännölliseksi palkanmaksajaksi rekisteröitynä työnantajana se pitää antaa. Erillisilmoituksen voi 

muodostaa kuukauden päätyttyä ja se pitää lähettää Tulorekisteriin seuraavan kuukauden 5. päivään 

mennessä. Ensimmäisen erillisilmoituksen voi siten TaxiLinkissä muodostaa 1.2.2019 alkaen. Erillisilmoitus 



muodostetaan, kun Kirjaus-ryhmän Lähetys välilehdellä tehdään valinta Ei Palkanmaksua ja painetaan 

Lähetä-painiketta. Erillisilmoitus ilmestyy sen jälkeen myös Tulorekisteri-välilehdelle. 

Tietojen lähettäminen Tulorekisteriin 

Palkkatietojen lähettäminen Tulorekisteriin tapahtuu varmenteen avulla. Jotta TaxiLink voi lähettää 

ilmoitukset automaattisesti Tulorekisteriin, on sitä varten haettava varmenne osoitteesta  

www.tulorekisteri.fi 

Kirjaudu palveluun pankkitunnuksilla ja valitse sen jälkeen yritys, jonka edustajana toimit. Sen jälkeen sivun 

vasemmasta reunasta pitäisi löytyä kohta Tekninen rajapinta ja varmenteet, jonne pitää mennä. Jos teet 

ensimmäistä varmennehakemusta, niin valitse Tee hakemus teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi, jolla 

hakemuksella saat samalla yhden varmenteen. Varmenteen tyypiksi on valittava SFTP ja tietojen 

lähettäminen omasta puolesta. Tekniseksi yhteyshenkilöksi voit merkitä Miiko Matikainen, 

miiko.matikainen@taxilink.fi, +358406864068, jolloin tunnukset varmenteen hakemiseksi saapuvat meille. 

Varmenteelle voi hakemuksessa antaa nimeksi Taxilink, niin voit myöhemmin yksilöidä sen meille 

toimitetuksi. Yrityksellä voi olla useita varmenteita ja mahdolliset uudet varmenteet haetaan Hae uutta 

varmennetta valinnalla. Varmenteen hakeminen ei maksa mitään.  

TaxiFacta tilitoimistoasiakkaiden ei tarvitse hakea varmennetta! 

Ennen toimivaa varmennetta palkkatiedot voi ladata Tulorekisteri-välilehden xml-raportista tai tallentaa 

pdf-raportista Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa, joka löytyy osoitteesta 

https://asiointi.tulorekisteri.fi/ 

Verottajalla ongelmia palkkatietoilmoitusten vastaanottamisessa 

Tulorekisteriin lähetetyt konekieliset ilmoitukset eivät tällä hetkellä mene perille ja verottaja selvittää 

ongelmia. Tietojen lataus ei onnistu edes Tulorekisterin oman latauspalvelun kautta. Taxilinkistä ei lähetetä 

ilmoituksia eteenpäin ennen kuin lähetys onnistuu ja onnistuneesta lähetyksestä saadaan 

vastaanottokuittaus. Taxilinkin tulorekisterisivulla ei sen vuoksi näy ilmoitusten lähettämisestä ja 

vastaanottamisesta leimauksia. Seuraamme tilannetta ja tiedotamme asiasta heti kun uutta tietoa 

ilmaantuu. Verottajalta on tullut tieto, että vuoden 2019 ilmoitusten myöhästymisestä ei määrätä 

myöhästymismaksuja, koska järjestelmä ei toimi niin kuin sen pitäisi.  

Terveisin 

Taxilink-tuki 

tuki@taxilink.fi  


