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Versionshistoria
Datum

Version

15.1.2018

1.2

27.11.2018

1

Beskrivning
Postbeskrivningen har flyttats på ett nytt underlag.
Ändring i svarsmaterialets uppgift Nästa kontrolldag
Uppgiften Reservutrymme i svarsmaterialets position 13–20 har
lagts till

ALLMÄN BESKRIVNING
Syftet är att förklara formen av uppgifter som ska lämnas in och beskriva hur
materialet kontrolleras. Ytterligare information finns även i dokumentet
skatt.fi > Skatteförvaltningen > Information om beskattning > Utvecklare > Instruktioner > Elektroniska deklarationer och anmälningar, allmän beskrivning.
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BESKRIVNING AV DATAFLÖDET
Förskottsuppbördsregistreringen kan kontrolleras på följande sätt:
Enskilda förfrågningar


Via Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) Företags- och organisationsdatasystemets (FODS) offentliga informations-tjänst finns på
adressen www.ytj.fi.



Per telefon på Skatteförvaltningens servicenummer 020 697 031 (samtalspri-set lna/msa). Tjänsten för moms- och förskottsuppbördsregisterfrågor ger svar på om före-taget har antecknats som momsskyldig eller i förskottsuppbördsregistret.



Massförfrågningar: Via tjänsten Ilmoitin.fi (Ilmoitin.fi) med en elektronisk fil.
Skatte-förvaltningen skapar utgående från begärsfilen en svarsfil

Du kan kontrollera här hurdant autentiseringssätt och hur stark Katso-kod och behörighet det krävs för dataflödet samt var i dataflödet auktoriseringen kontrolleras.
Längden på en post med fast längd måste vara 30 tecken.
3

GILTIGHET
Strukturerna och kontrollerna i denna postbeskrivning är giltiga i produktionsmiljön
fr.o.m. 25.1.2018 och de är i kraft tills en ny version av postbeskrivningen publiceras.
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DATAFLÖDESKOMBINATIONER
I samma fil med detta dataflöde kan man skicka följande dataflöden:
- VSALVTAR
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ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET

Version

Uppgiftens
position

Uppgift

Förklaring

1.2
Svarsuppgifterna

13-20

Nästa kontrolldag

Fr.o.m 1.3.2018 kommer uppgiften inte
längre in med svarsmaterialet. Uppgiften

Följande kontrolldag finns med i anmälningar som har lämnats 27.2 men inte
längre i anmälningar som lämnas 28.2.
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UPPGIFTSFÖRTECKNING

Förfrågningsuppgifter för kontroll av införande i förskottsuppbördsregistret:
Position P/V L/T
Beskrivning
Form
1-8
9-19
20-30

P
P
P

Postkod
AN8
Begärt FO-nummer eller personnummer
YTUNNUS||HETU
FO-nummer eller personnummer av den som framfört YTUNNUS||HETU
begäran

Tillåtna värden
VSENPERE

I filen får inte ingå FO-nummer eller personbeteckning
av fler än en som framför begäran.
Skatteförvaltningens svarsuppgifter om införande i förskottsuppbördsregistret:
Position P/V L/T
Beskrivning
Form
1-11
12

P
P

13-20

7

Begärt FO-nummer eller personnummer
Uppgift om registrering
K = Ja
E = Nej
blanco = begärt nummer inkorrekt
Reservutrymme, fyllt med blankotecken

KONTROLLER
Inga kontroller av dataflödet.
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ANMÄRKNINGAR
Inga anmärkningar för dataflödet.

YTUNNUS||HETU
AN1

Tillåtna värden
K, E, blankko

