SKATTEFÖRVALTNINGEN

157/36/2010

1.2.2013

version 1.1

ANMÄLAN AV UPPGIFTER SOM AVSES I
28 A §
I LAGEN OM SKATT PÅ ARV OCH GÅVA
POSTBESKRIVNING

2

INNEHÅLL

1

ALLMÄNT ........................................................................................................... 3

2

POST MED FAST LÄNGD .................................................................................. 4

3

POSTBESKRIVNING .......................................................................................... 5

3

1

ALLMÄNT

1. Ändringar efter den tidigare postbeskrivningen från år 2010
Postbeskrivningen har uppdaterats. Datainnehållet har inte ändrats.
2. Uppgifter som förmånsbetalaren ska lämna
Försäkringsbolag och övriga betalare av förmåner ska lämna uppgifter till Skatteförvaltningen om de betalda förmåner som anges i 7 a och 18 a § i L om skatt på arv och gåva.
3. Teknisk kontroll och säkring av uppgifterna
Filer som skickas in ska motsvara de postbeskrivningar som Skatteförvaltningen har fastställt. Uppgiftslämnaren ska kontrollera att alla personbeteckningar, FO-nummer och eurobelopp är rätt. Dessutom ska man se till att alla obligatoriska uppgifter finns med. Skatteförvaltningen tar inte emot bristfälliga eller felaktiga filer.
4. Tidsfrist
Uppgifterna lämnas månatligen före utgången av den månad som följer efter betalningsmånaden. (Exempel: om förmånen har betalats 5.2, ska anmälan lämnas in senast 31.3).
5. Anmälan av uppgifter om innehavare av panträtt
Försäkringsersättning som betalats till innehavaren av en panträtt ska också anmälas
(Skattestyrelsens beslut Dnr 157/36/2010 1 § 7). Uppgifter om panträttsinnehavaren ska
lämnas i samma form såsom om andra uppgiftsskyldiga. Panträttsinnehavaren antecknas i
position 75. När man lämnar uppgifter om panträttsinnehavaren ska man alltid lämna även
förmånstagarens uppgifter, även om ersättningar inte betalas till honom (ersättningssumman är noll).
Förmånstagarens och panträttsinnehavarens försäkringskod ska överensstämma.
6. Inlämnande av anmälningar till Skatteförvaltningen
Anmälningar kan lämnas in på adressen www.ilmoitin.fi där det finns en elektronisk webbtjänst. Man loggar sig in i tjänsten med Katso-koder. Katso-koden i fråga ska ha behörigheten att lämna uppgifter för uppgiftslämnarföretaget antingen med behörigheten SKATT –
Årsanmälan eller med behörigheten SKATT – Arbetsgivarprestationer.
Om datasystemet av det företag som betalat förmåner inte skapar elektroniska anmälningar, kan uppgiftslämnaren använda sig av Excel-tabellen i webbtjänsten www.ilmoitin.fi, vars
makron skapar anmälningar enligt denna postbeskrivning. Ytterligare information om inlämnandet: tiedonsiirto@vero.fi.
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POST MED FAST LÄNGD

Post av fast längd, längd 85 tecken.
Alla uppgifter i poster av fast längd ska anges i teckenformat.
Beloppen i beloppsfälten börjar med nollor. Alla belopp anges i euro och cent utan skiljetecken,
t.ex. 1681 euro 89 cent anges i form 168189. Om uppgiften saknas, fyll i fältet med nollor. Använd
inte förtecken i beloppsfälten. Ett belopp får inte vara negativt.
Alfabetiska uppgifter justeras mot uppgiftsfältets vänstra kant och skrivs med versaler.
Alla de uppgifter i postbeskrivningen som preciserats med bokstaven P är obligatoriska.
En uppgift som har T i fältet Obligatorisk är en uppgift som lämnas vid behov.
Om uppgiftslämnaren lämnar anmälan med olika betalningsgrunder till samma förmånstagare, ska alla anmälas särskilt.
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POSTBESKRIVNING

Fast
längd:
Position

Uppgift

1

POSTKOD (=E)

2

FÖRMÅNENS BETALNINGSGRUND
1 = Dödsfallsersättning/begravningsbidrag
2 = Annan försäkringsersättning
3 = Dödsfallsförsäkringens sparsumma som betalats på basis av en pensionsförsäkring
4 = Överskjutande andel av dödsfallsförsäkringens sparsumma som betalats på grund av en
pensionsförsäkring

3 - 13

FÖRMÅNSTAGARENS PERSONBETECKNING P
ELLER FO-NUMMER
Ange personbeteckningar i form ddmmåå-NNNT,
där skiljetecknet avser århundradet (-, + eller A).
FO-nummer anges i form NNNNNNN-Nbb, där
b:et är ett blankotecken, t.ex. 0123456-2bb
OBS! FO-numrets alla siffror måste anges, även
om den första siffran är noll.

11

14 – 24

FÖRSÄKRINGSTAGARENS/DEN AVLIDNES
PERSONBETECKNING
Anges i samma form såsom förmånstagarens
beteckning

P

11

25 – 35

KAPITALET PÅ DEN UTBETALDA
ERSÄTTNINGEN/ERSÄTTNING SOM
UTBETALTS PÅ GRUND AV ETT DÖDSFALL
Ange beloppet med en cents noggrannhet, justera mot högra kanten.
Nollor i början, t.ex. 00000350050 betyder 3500
euro 50 cent.

P

11

36 – 43

BETALNINGSDAG
Anges i form ddmmåååå, betalningsdagen ska
vara senare än 01011996.

P

8

44 - 63

FÖRSÄKRINGENS NUMMER ELLER ANNAN
IDENTIFIERARE
Uppgiften justeras mot vänstra kanten, tomt i
slutet.

P

20

64 - 74

FÖRSÄKRINGSGIVARENS FO-NUMMER
FO-nummer anges i form NNNNNNN-Nbb, där

P

11

Längd
Obligatorisk
uppgift= P
P
1
P

1
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Fast
längd:
Position

Uppgift

Längd
Obligatorisk
uppgift= P

b:et är ett blankotecken, t.ex. 0123456-2bb

75

PANTRÄTTSINNEHAVARE
1 = panträttsinnehavare

76 - 85

RESERVUTRYMME

T

1
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