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Versionshistoria 
 

Datum Version Beskrivning 
10.6.2019  1.0 Första publicerade versionen 

1  ALLMÄN BESKRIVNING 

Syftet med dokumentet är att förklara formen för de uppgifter som ska lämnas in 
och beskriva hur materialet kontrolleras. Ytterligare information finns även i doku-
mentet på skatt.fi > Skatteförvaltningen > Utvecklare > Instruktioner > Elektroniska 
deklarationer och anmälningar, allmän beskrivning. 

2 NÄRMARE BESKRIVNING AV HUR DATAFLÖDET SKICKAS 

Anvisningen Förfarande för direktöverföring av förskottsinnehållningsuppgifter 
som gäller allmänt skattskyldiga pensionstagares pensioner 2019 beskriver hur en 
direktöverföringsbegäran ska göras, förfarandet i anknytning till det och de elektro-
niska tjänster som används för att förmedla uppgifterna.  

Anvisningarna och postbeskrivningarna för direktöverföring publiceras årligen på 
www.skatt.fi > Skatteförvaltningen > Utvecklare > Postbeskrivningar > Direktöver-
föringar och övriga deklarationer och anmälningar. 

Du kan kontrollera här vilket autentiseringssätt som krävs för dataflödet och var i 
dataflödet auktoriseringen kan kontrolleras. 

Uppgifterna returneras som samma helhet på basis av FO-numret till den som be-
gärt om direktöverföring. På basis av pensionsanstaltens FO-nummer skrivs pens-
ionsanstaltens 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 61-67 och 98-120. Skatteförvaltningen ändrar inte uppgiftens värde. 
Tekniska frågor via e-post:  

 e-post: tiedonsiirto(at)vero.fi 

2.1 ÄNDRINGAR I PENSIONSANSTALTENS UPPGIFTER  
 

Anmäl ändringarna i pensionsanstaltens namn- och adressuppgifter per brev, med 
e-post eller per fax till Skatteförvaltningen. Adressen är tiedonsiirto(at)vero.fi 

3 GILTIGHET 

Strukturerna och kontrollerna i denna postbeskrivning är giltiga i Ilmoitin.fi-produkt-
ionstestmiljön (https://testi.ilmoitin.fi/) fr.o.m. 19.9.2019 och i produktionsmiljöerna 
fr.o.m. 24.9.2019 och de är i kraft tills en ny version av postbeskrivningen publice-
ras. 

Begäranden om direktöverföring ska lämnas in senast 8.11.2019. 

4 DATAFLÖDESKOMBINATIONER 

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

https://www.vero.fi/contentassets/4be5ede7345a4b32a394d7a230ae807c/2020-sv-yleisesti-verovelvollisten-el%C3%A4kkeensaajien-ennakonpid%C3%A4tystietojen-suorasiirtomenettely-ennakkoverovuodelle.pdf
https://www.vero.fi/contentassets/4be5ede7345a4b32a394d7a230ae807c/2020-sv-yleisesti-verovelvollisten-el%C3%A4kkeensaajien-ennakonpid%C3%A4tystietojen-suorasiirtomenettely-ennakkoverovuodelle.pdf
https://www.vero.fi/en/About-us/information_and_material_on_taxatio/it_developer/data-format-specifications/specifications__direct_data_transfers_a/
https://www.vero.fi/en/About-us/information_and_material_on_taxatio/it_developer/data-format-specifications/specifications__direct_data_transfers_a/
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?kieli=sv&tv=VKESSELE


 
 

 

5 ÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED DEN TIDIGARE VERSIONEN 
 

Version Uppgiftens po-
sition 

Uppgift Förklaring 

1.0 9-12 Förskottsinnehållningsår Ändring i årtal 
 53-54 Kod för pensionens prestationsslag Har lagts till nya värden V2, 

V4 
 61-76 

98-120 
Reserveutrymme  Tilläggsutrymme Beskrivningen av uppgiften 

har ändrats 
 
   



 
 

 

 

6 UPPGIFTSFÖRTECKNING 
 
Innehållet i en begärandefil 
 

Posit-
ion 

P/V 
 

L/T Beskrivning Format Tillåtna  
värden 

1-8 P  Postkod AN8 VKESSELE 
9-12 P  Förskottsinnehållningsår  

 
Förskottsinnehållningsåret är kalenderåret för skattekor-
tens ikraftträdande, d.v.s. det år vars förskottsinnehåll-
ningsuppgifter det är fråga om. 

VVVV 2020 

13-23 P  Pensionstagarens 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 P  Pensionsinkomstens myntenhet är euro N1 1 
43-52 P  Pensionsinkomst för 2020 +N10  
53-54 P  Kod för pensionens prestationsslag 

 
 
 
 
Se sektion 9. Kod för pensionens prestationsslag 

AN2 A,03,04,24, 
25,06,07,O, 
12,13,14,15,
AA,AB,C,CL, 
F1,V1,V2,V3,
V4 

55-60 V  Pension fr.o.m. 
 
Se sektion 10. Pension fr.o.m 

VVVVKK  

61-76   Tilläggsutrymme    
77-93 V  Försäkringsnummer AN17  
 
 
Skatteförvaltningens svarsuppgifter 
 
Position P/V Beskrivning Format Tillåtna  

värden 
94-96  Förskottsinnehållningsprocent för pension N3  
97  Kod för lyckad/misslyckad beräkning 

 
Se sektion 11. Kod för lyckad/misslyckad beräkning 

N1  

98-120  Tilläggsutrymme   
 

7 AUTOMATISERADE KONTROLLPROCESSER 
Automatiserade kontroller utförs endast på det begärda materialet. 

 
Ny/ 
Ändr 

Position Beskrivning av beräkningsregel eller kontroll 

 120 En post med fast längd ska bestå av 120 tecken. 
 



 
 

 

#294; För kort post med fast längd. Fyll vid behov i posten med blanko-
tecken för att nå den längd som definierats i postbeskrivningen 

8 ANMÄRKNINGAR 
Inga anmärkningar för dataflödet. 

9 KOD FÖR PENSIONENS PRESTATIONSSLAG 
 

A = Folkpension (A ska sparas i position 53 och position 54 måste vara tom.) 
 
03 = Pension som grundar sig på arbets- eller tjänsteförhållande och arbetslivspension. 
Ålders-, invalid-, arbetslöshets- och veteranpension samt förtida ålderspension och re-
habiliteringsstöd 
 
04 = Förmånstagarpension och familjepensioner, när pensionen grundar sig på EU:s 
förordning om social trygghet eller på EU:s grundförordning. Här anges inte familje-
pensioner som baserar sig på olycksfalls- och trafikförsäkring och inte heller FPA:s 
familjepension. 
 
24 = Deltidspension och partiell förtida ålderspension 
 
25 = Delinvalidpension och partiellt rehabiliteringsstöd 
 
06 = Avträdelse- och generationsväxlingspension 
 
07 = Övriga pensioner som utgör förvärvsinkomst (exkl. 13 och F1) t.ex. invalidpension 
eller familjepension som baserar sig på ansvarsförsäkring när pensionen inte grundar 
sig på EU:s förordning om social trygghet eller på EU:s grundförordning 
 
O = Familjepension som FPA utbetalar (O ska sparas i position 53 och position 54 
måste vara tom.) 
 
12 = Avträdelsestöd 
 
13 = Förvärvsinkomstandel av en pension som baserar sig på en frivillig pensionsför-
säkring och prestationer som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande och som 
utgör förvärvsinkomst. Med prestationsslag 13 ska anges också pension som grundar 
sig på en EU-tjänstemans frivilliga pensionsförsäkring (inte enligt förordningarna) och 
som ska beskattas som förvärvsinkomst. 
 
14 = Kapitalinkomstandel av en pension som baserar sig på en frivillig pensionsförsäk-
ring och prestationer som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande 
 
15 = Pension med endast sjukförsäkringens sjukvårdspremie om ens den 
 
AA = Garantipension 
 
AB = Pensionsstöd 
 
C = Pension som grundar sig på en obligatorisk olycksfallsförsäkring  
Här anges olycksfalls- och familjepension som baserar sig på en lagstadgad obligato-
risk och frivillig olycksfallsförsäkring eller -skydd när pensionen grundar sig på EU:s 
förordning om social trygghet eller på EU:s grundförordning. (C ska sparas i position 
53 och position 54 måste vara tom.) 
 
CL = Pension som grundar sig på en obligatorisk trafikförsäkring.  



 
 

 

Här anges invalidpension och familjepension som baserar sig på obligatorisk trafikför-
säkring eller trafikskadeskydd när pensionen inte grundar sig på EU:s förordning om 
social trygghet eller på EU:s grundförordning. 
 
F1 = Pension som grundar sig på en EU-tjänstemans frivilliga pensionsförsäkring (inte 
enligt förordningarna) och som ska beskattas som förvärvsinkomst ökad med 20 % 
procent (Prestationsbeloppet ska anges utan förhöjning) 
 
V1 = Pension som grundar sig på en frivillig individuell pensionsförsäkring och som 
beskattas ökad med 20 % (Prestationsbeloppet ska anges utan förhöjning) 
 
V2 = Pension som grundar sig på en frivillig individuell pensionsförsäkring och som 
beskattas som kapitalinkomst ökad med 50 procent (Prestationsbeloppet anges utan 
förhöjning) 
 
V3 = Prestation som grundar sig på ett avtal om långtidssparande och som utgör kapi-
talinkomst och som beskattas ökad med 20 % (Prestationsbeloppet ska anges utan 
förhöjning) 
 
V4 = Prestation som grundar sig på ett avtal om långtidssparande och som utgör kapi-
talinkomst. Prestationen beskattas ökad med 50 procent (Prestationsbeloppet anges 
utan förhöjning) 
 
Om pensionstagaren får flera olika pensioner från samma pensionsutbetalare ska de 
olika pensionsslagen anmälas separat. Skapa en egen begärandepost för varje pensi-
onsslag. 

10 PENSION FR.O.M. 
 

Den första dagen anges om pensioner som börjat 2018–2020 eller därefter ifall pens-
ionsslaget är 03 eller C eller CL. 

11 KOD FÖR LYCKAD/MISSLYCKAD BERÄKNING 
 

0 = beräkningen av innehållningsprocenten lyckades 
1 = begäran identifierades inte 
2 = begäran identifierades, men beräkningen misslyckades 
4 = begäran om allmänt skattskyldig som enligt Skatteförvaltningens uppgift är  
      begränsat skattskyldig. 
5 = skattekortsberäkningen har spärrats av skattebyrån 

 
Om beräkningen misslyckas (97=1/2/4/5), är värdet Förskottsinnehållningsprocent för 
pension (94-96) tomt. 

12 EXEMPEL 
 

Exempelmaterial www.ilmoitin.fi. 
 

https://www.ilmoitin.fi/kehittajat/Aineistopohjat?0
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