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Insändning av skattenummerbegäran och mottagning av materialet

En arbetsgivare vars anställda arbetar på ett bygge ska enligt lagen om skattenummer och
skattenummerregistret för byggbranschen skaffa skattenummer åt sina anställda.
Denna anvisning beskriver hur arbetsgivaren hos Skatteförvaltningen ska ansöka om
skattenummer åt sina anställda som arbetar på ett bygge och be om registreringen av dessa
anställda i byggbranschens skattenummerregister.
Skattenummerbegäran ska skickas via Ilmoitin.fi. För begäran ska man skapa en begärsfil vars
form presenteras i postbeskrivningen. OBS! Begäran får framföras endast av ett företag som är
registrerat i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister.

1. Skapa begärsfilen enligt postbeskrivningen
Postbeskrivningen finns på adressen http://vero.fi/tietuekuvaukset /Suorasiirrot ja muut
ilmoitukset/Työnantajan veronumeropyynnöt.
Alternativt kan du anlita ett hjälpverktyg för att skapa filen. Hjälpverktyget är en Excel-tabell där du
ska fylla i uppgifterna. På grundval av dessa uppgifter skapar hjälpverktyget en begärsfil som
överensstämmer med postbeskrivningen. Hjälpverktyget finns på adressen
http://www.vero.fi/download/noname/%7BFABEC131-27E2-4266-8235-6347022647ED%7D/7709
och på http://skatt.fi/postbeskrivningar > Postbeskrivningar - Direktöverföringar och övriga
anmälningar och deklarationer > ”Arbetsgivarens skattenummerbegäran (VERONUME)” välj
”Hjälpverktyg”.

Exempel:
Arbetsgivarens skattenummerbegäran
position 1-8 postkod: VERONUME
Position 9–12 reservutrymme: 4 blankotecken
Position 13–23 löntagarens personbeteckning: 010101-0101
Position 24–36 numret på den som begär skattenummer: 6612663-4 (+4 blankotecken)
Position 37–49 arbetsgivarens nummer: 6606773-4 (+4 blankotecken)
Position 50 aktivering av skattenummer (registrering i det offentliga skattenummerregistret) 1
OBS! En post med fast längd i skattenummerbegäran ska bestå av 80 tecken.

2. Öppna webbtjänsten Ilmoitin.fi, adressen www.ilmoitin.fi

3. Logga in med din Katso-kod.
Om du inte har någon Katso-kod, kan du skapa den på adressen yritys.tunnistus.fi. Du får ett epostmeddelande efter det att din kod har aktiverats; det tar i allmänhet ett par dagar innan koden
aktiveras.
Katso-koden, dvs. behörighet som huvudanvändare, beviljas en person som enligt handelsregistret
har rätt att agera för företaget (firmateckningsrätt).
En organisation kan vid behov ge, m.a.o. auktorisera, en annan person eller organisation
rättigheten att handla för den i vissa ärenden. Behörigheter som har anslutits till auktoriseringen
anger de ärenden som den auktoriserade kan sköta i organisationens namn. Den behörighet som
behövs för inlämnandet av skattenummerbegäran är ”Årsanmälningar”.
Ytterligare information om Katso-koden: www.vero.fi/Katso

4. Kontroll och inlämnande av begärsfilen

Klicka på knappen ”Selaa” (Bläddra) och välj det rätta materialet.

Välj sedan ”Kontrollera materialet”.

5. Kontrollresultat angående begärsfil
Materialet innehåller inga fel. Ange din e-postadress om du vill få ett e-postmeddelande när du kan
hämta skattenummeruppgifterna. Klicka sedan på ”Lämna in materialet”.
Eventuella fel markeras med röd färg. Man måste korrigera felen innan man kan skicka filen.

6. Skattenummerbegäran lämnades in problemfritt

7. Meddelande om nytt material
Du kommer att få ett e-postmeddelande när du kan hämta skattenummermaterialet på Ilmoitin.fi
(förutsatt att du angett din e-postadress då du lämnade in skattenummerbegäran).
Skatteförvaltningen kommer att returnera materialet inom en vecka efter inlämnandet av begäran.

8. Logga in i Ilmoitin.fi med samma Katso-kod med vilken begärsfilen lämnades in samt
klicka på länken på fliken Anlända material.

9. Hämta materialet genom att klicka på Ladda ned och spara sedan materialet.

OBS! Skattenumret är den sista uppgiften på raden och det 12 tecken långt; skattenumret
på den första raden är alltså ”999999999980” i detta exempel.
Siffran 0 som föregår skattenumret är den kod som anger att begäran lämnades in
problemfritt och siffran 1 framför nollan är den kod som den som lämnat in begäran har
inmatat.

