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Versionshistoria

1

Datum

Version

Beskrivning

29.5.2020

1.0

Första publicerade versionen

ALLMÄN BESKRIVNING
Syftet med dokumentet är att förklara formen av uppgifter som ska lämnas
in och beskriva hur materialet kontrolleras. Ytterligare information finns
även i dokumentet Elektroniska deklarationer och anmälningar, allmän beskrivning (pdf) (skatt.fi > Skatteförvaltningen > Utvecklare > Postbeskrivningar> Elektroniska deklarationer och anmälningar, allmän beskrivning).

2

NÄRMARE BESKRIVNING AV HUR DATAFLÖDET SKICKAS
Anvisningen Förfarande för direktöverföring av begränsat skattskyldiga
pensionstagares förskottsinnehållningsuppgifter 2021 (pdf) (skatt.fi > Skatteförvaltningen > Utvecklare > Postbeskriningar > Direktöverföringar och
övriga anmälningar och deklarationer > Blankett /anvisning) beskriver hur
en direktöverföringsbegäran ska göras, förfarandet i anknytning till det och
de elektroniska tjänster som används för att förmedla uppgifterna.
Anvisningarna och postbeskrivningarna för direktöverföring publiceras årligen på sidan Direktöverföringar och övriga deklarationer och anmälningar
(www.skatt.fi > Skatteförvaltningen > Utvecklare > Postbeskrivningar > Direktöverföringar och övriga anmälningar och deklarationer ).
Du kan kontrollera vilket autentiseringssätt som krävs för dataflödet och
var i dataflödet auktoriseringen kan kontrolleras i sidan Autentiseringssätt,
behörigheter och representationsrätter (Ilmoitin.fi > Anvisningar och hjälpmedel > Autentiseringssätt, behörigheter och representationsrätter).
Uppgifterna returneras som samma helhet på basis av FO-numret till den
som begärt om direktöverföring. På basis av pensionsanstaltens FOnummer skrivs pensionsanstaltens namn ut på redogörelsen som skickas
till pensionstagaren.
Om IT-tjänsteproducenten har behov av att dela upp filerna som begärts
med samma FO-nummer i olika helheter kan för detta även användas tilläggsutrymmet i positionerna 242-416, 530, 541-590 och 597-650. Skatteförvaltningen ändrar inte uppgiftens värde.

Tekniska frågor via e-post:
e-post: tiedonsiirto(at)vero.fi

2.1

ÄNDRINGAR I PENSIONSANSTALTENS UPPGIFTER

Ändringar i pensionsanstalternas namn- och adressuppgifter ska anmälas
till Skatteförvaltningen via e-post. Adressen är tiedonsiirto(at)vero.fi.
3

GILTIGHET
Strukturerna och kontrollerna i denna postbeskrivning är giltiga i Ilmoitin.fiproduktionstestmiljön (https://testi.ilmoitin.fi/) fr.o.m. 15.9.2020 och i produktionsmiljön fr.o.m. 29.9.2020 och de är i kraft tills en ny version av
postbeskrivningen publiceras.
Begäranden om direktöverföring ska lämnas in senast 9.11.2020.

4

DATAFLÖDESKOMBINATIONER
I samma fil med detta dataflöde kan man inte skicka andra dataflöden.

5

ÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED DEN TIDIGARE VERSIONEN

Version Uppgiftens position

Uppgift

Förklaring

1.0

Förskottsinnehållningsår

Ändring i årtal

9-12

6

UPPGIFTSFÖRTECKNING

Innehållet i en begärandefil

Position

P/ L/T Beskrivning
V

Format

1-8

P

Postkod

AN8

RVKSSELE

9-12

P

Förskottsinnehållningsår

VVVV

2021

Tillåtna
värden

Förskottsinnehållningsåret är kalenderåret för
skattekortens ikraftträdande, d.v.s. det år vars förskottsinnehållningsuppgifter det är fråga om.
13-23

P

Pensionstagarens finska personbeteckning

HETU2

24-32

P

FO-numret för den som ber om direktöverföring

YTUNNUS2

33-41

P

Pensionsutbetalarens FO-nummer
Uppgiften ska anges även om den redan har angetts i den tidigare punkten.

YTUNNUS2

42-141 P

Pensionstagarens efternamn

AN100

142-241 P

Pensionstagarens förnamn

AN100

242-416

Tilläggsutrymme

417-418 P

Bosättningsstatens landskod

MAATUNNUS

419-453 V

Hemviststatens namn

AN35

454-455 P

Medborgarskap med landskod

MAATUNNUS

456-490 V

Medborgarskap med bokstäver

AN35

491-492 V

Annat medborgarskap med landskod

MAATUNNUS

493-527 V

Annat medborgarskap med bokstäver

AN35

528-529 P

Kod för pensionens prestationsslag

AN2

Se sektion 9. Kod för pensionens prestationsslag

530

Tilläggsutrymme

531-540 P

Pensionsinkomst för 2021

+N10

B0,B1,B2,B3,
B4,B5,B7,B8,
B9,
P4,P5,P6,P7

Position

P/ L/T Beskrivning
V

Format

Tillåtna
värden

Se sektion 10. Pensionsinkomst för 2021
541-590

Tilläggsutrymme

Skatteförvaltningens svarsuppgifter
Positio P/ Beskrivning
V

Format

591-593

N3

Förskottsinnehållningsprocent för pension

Tillåtna
värden

Se sektion 11. Förskottsinehållningsprocent för pension
594

Kod för lyckad/misslyckad beräkning

N1

0,1,2,4,5

Se sektion 12. Kod för lyckad/misslyckad beräkning
595-596

Hemviststatens landskod

MAATUNNUS

Se sektion 13. Hemviststatens landskod
597-650

Tilläggsutrymme
Kan avändas av den som utbetalat pension/begärt

7

AUTOMATISERADE KONTROLLPROCESSER
Automatiserade kontroller utförs endast på det begärda materialet.

Ny/
Ändr

Position

Beskrivning av beräkningsregel eller kontroll

650

Posten ska vara 650 tecken lång.
#294; För kort post med fast längd. Fyll vid behov i posten med blankotecken för att nå den längd som definierats i postbeskrivningen

8

ANMÄRKNINGAR
Inga anmärkningar för dataflödet.

9

KOD FÖR PENSIONENS PRESTATIONSSLAG

B0 = Pension eller annan prestation som grundar sig på en frivillig individuell
pensionsförsäkring och som beskattas som kapitalinkomst ökad med 50 procent

B1 = Av offentligt samfund betald arbetspension (ej intjänats i affärsverksamhet)

B2 = Annan prestation (bl.a. arbetspension, avträdelsepension och olycksfallspension) som baserar sig på socialskyddslagstiftningen

B3 = Av Folkpensionsanstalten eller Statskontoret betald annan pension än
arbetspension

B4 = Köpt pension som utgör förvärvsinkomst (bl.a. själv eller av arbetsgivaren tecknade pensioner som grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring)

B5 = Pension som intjänats i offentligt samfunds rörelseverksamhet

B7 = Annan pension än sådan som avses i punkt B1-B5 eller B8 (t.ex. pension
som grundar sig på trafikförsäkring och annan riskförsäkring)

B8 = Köpt pension som utgör kapitalinkomst (bl.a. pension som baserar sig på
en individuell, själv tecknad pensionsförsäkring)

B9 = Pension som grundar sig på en frivillig individuell pensionsförsäkring och
som beskattas som kapitalinkomst ökad med 20 procent (eurobeloppet anges
utan förhöjning)

P4 = Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande och utgör förvärvsinkomst

P5 = Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande och beskattas som kapitalinkomst

P6 = Prestation som grundar sig på ett avtal om långtidssparande och som
beskattas som kapitalinkomst ökad med 20 procent (eurobeloppet anges utan
förhöjning)

P7 = Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande och som
beskattas som kapitalinkomst ökad med 50 procent

Ange varje prestationsslag separat, dvs. i olika begärandeposter. Olika typer
av pensioner som ingår i samma prestationsslag räknas ihop om samma uppgifter gäller dem alla.
10 PENSIONSINKOMST FÖR 2021

Pensionsutbetalarens uppskattning av skattepliktig pension, livränta e.d. som
betalas för 2021. Pensionen anges med inledande nollor i hela cent utan skiljetecken. I beloppet ska ingå pensioner som betalats i naturaförmån till det belopp de har vid anmälningstidpunkten.
11 FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGSPROCENT FÖR PENSION

Skatteförvaltningen anger procenten med en halv procents noggrannhet. T.ex.
445 betyder en innehållningsprocent enligt 44,5 %.

Om beräkningen misslyckas, (594=1/2/4/5), är värdet tomt.
12 KOD FÖR LYCKAD/MISSLYCKAD BERÄKNING

0 = beräkningen av innehållningsprocenten lyckades
1 = begäran identifierades inte
2 = begäran identifierades, men beräkningen misslyckades

4 = begäran om begränsat skattskyldig som enligt Skatteförvaltningens uppgifter är allmänt skattskyldig.
5 = skattekortsberäkningen har spärrats av skattebyrån
13 HEMVISTSTATENS LANDSKOD

Enligt Skatteförvaltningens uppgifter är hemviststatens landskod annan än
den som anmäldes av pensionsutbetalaren. Här anges den landskod enligt vilken beskattningen beräknades.
14 EXEMPEL
Exempelmaterial www.ilmoitin.fi

