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Ändringshistoria
Datum
7.5.2018
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Version
1.5

Beskrivning
Postbeskrivningen har flyttats till ett nytt underlag.
Uppgiftsformerna visas så som de är i formatet.
Uppgift 048 Programvara som producerat anmälan har lagts
till så att den syns i postbeskrivningen
Kontroller med felkoder #XXX; 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 > Om Skatteförvaltningen > Information om beskattning > Utvecklare > Instruktioner > Elektroniska deklarationer och anmälningar, allmän beskrivning
Materialet ska följa teckenkodningen ISO 8859-1 (Latin 1).
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BESKRIVNING AV DATAFLÖDET
Du kan kontrollera här hurdant autentiseringssätt och hur stark Katso-kod och behörighet det krävs för dataflödet samt var i dataflödet auktoriseringen kontrolleras
Den som beställer byggtjänster har skyldighet att lämna uppgifter till Skatteförvaltningen om entreprenader och entreprenörer som anknyter till byggandet. Den huvudsakliga genomföraren på en gemensam byggarbetsplats är skyldig att lämna uppgifter till Skatteförvaltningen om arbetstagare på en gemensam byggarbetsplats. Skyldigheten att lämna uppgifter har trätt i kraft 1.7.2014. Uppgifterna har för första
gången tagits emot för juli 2014.
Uppgifterna ska lämnas till Skatteförvaltningen varje månad. Tidsfristen för lämnandet av anmälan är senast den femte dagen i den andra månaden som följer på månaden som anmälan gäller. Uppgifterna för juli ska t.ex. lämnas senast den 5 september.
I Skatteförvaltningens anvisning Skyldighet att lämna uppgifter vid byggande finns ytterligare information om förfaranden och de parter som är skyldiga att lämna uppgifter.
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KORRIGERING AV UPPGIFTER
Redovisningsmånadens första anmälan är grundanmälan (anmälans typ P). Efter att
grundanmälan har lämnats får den uppgiftsskyldige en automatiskt genererad individuell anmälningskod av anmälningskanalen och information om tidpunkten när anmälan lämnades. Flera grundanmälningar kan lämnas för samma redovisningsmånad
om t.ex. olika personer har befogenhet att lämna in uppgifter för olika byggarbetsplatser. Anmälningskoden gäller per anmälan. Den här anmälningskoden måste användas om uppgifterna senare korrigeras eller raderas.
Den uppgiftsskyldige korrigerar felen i anmälningsmaterialet genom att lämna ett nytt
ersättande anmälningsmaterial (anmälans typ K). Då ska anmälningskoden för
materialet som ska korrigeras anges, dvs. anmälningskoden för den tidigare grundanmälan eller korrigeringsanmälan. Anmälningskoden är den samma under hela korrigeringskedjans lopp (grundanmälan, korrigeringsanmälan, 2:a. korrigeringsanmälan).

Med korrigeringsanmälan går det att




lämna nya uppgifter som tidigare saknats
radera uppgifter som tidigare funnits på anmälan och
korrigera felaktiga uppgifter.

I korrigeringsanmälan måste alla uppgifter som förblir giltiga alltid lämnas på nytt,
även om anmälan innehåller felfria uppgifter om flera arbetstagare. I korrigeringsanmälan ska man förutom anmälningskoden fylla i alla uppgifter som ska ges med
VSRAKYHT- och VSTYONTE-posterna i enlighet med reglerna för om uppgifterna i
uppgiftsfälten är obligatoriska eller villkorliga.
Den uppgiftsskyldige kan korrigera sina uppgifter retroaktivt för de senaste 12 månaderna före redovisningsperioden.
Exempel: Ett fel har upptäckts i filen för maj år 2017, som den uppgiftsskyldige har lämnat den 5 juli 2017. Den uppgiftsskyldige ska korrigera
uppgiften senast den 5 juli 2018.

Du kan ta bort allt anmälningsmaterial med raderingsanmälan (anmälans typ D). Då
ska man ange uppgifterna i VSRAKYHT-postens uppgiftsfält 100, 087, 053, 052, 020,
010, 150, 151, 152 och 153. För uppgiftsfälten 010, 150, 151, 152 och 153 tillämpas
reglerna för hur de är obligatoriska eller frivilliga.
Vid korrigering (anmälans typ K) eller radering (anmälans typ D) av materialet ska
man använda samma inlämningskanal som för det ursprungliga materialet.
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GILTIGHET
Strukturer och kontroller enligt denna postbeskrivning har varit i kraft i produktionsmiljöer från och med 31.12.2015 och de gäller fram till dess att en ny version av postbeskrivningen publiceras.
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ÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED DEN TIDIGARE VERSIONEN

Version Kod

Uppgift

Förklaring

1.5

Programvara som producerat
anmälan

Lagts till så att uppgiften syns i postbeskrivningen. Den har redan tidigare
funnits i formatet som en uppgift som
man frivilligt kan lägga till.
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048

DATAFLÖDESKOMBINATIONER
I samma fil med detta dataflöde kan du skicka följande dataflöden:



VSURAKKA
VSTYONTE

Om det handlar om en raderingsanmälan (anmälans typ D) kan VSRAKYHT-posten
skickas separat.
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POSTBESKRIVNING
Kod

V/P

000

P

100

P

Beräkning/Und
ersökning
*

Beskrivning

Form

Tillåtna
värden

Postkod

AN8

VSRAKYHT

Anmälans typ

AN1

P,K,D

P = Grundanmälan,
K = Korrigeringsanmälan (ersätter en tidigare skickad
fil och alla dess anmälningar)
D = Raderingsanmälan (raderar en tidigare skickad fil
och alla dess anmälningar).
087

V/P

*

Anmälningskod

AN15

Se 11.1 Anmälningskod
101

053

V

Anmälningstidpunkt

P

Anmälningstidpunkten skapas av anmälningskanalen,
kunden behöver inte ange uppgiften
Redovisningsår
VVVV

*

PPKKVVVV
HHMMSS

Se avsitt 11.3 Redovisninsår
052

P

*

Redovisningsmånad

KK

Se avsnitt 11.4 Redovisningsmånad
Den uppgiftsskyldiges identifikationsuppgifter
Ange i första hand den uppgiftsskyldiges namn och FO-nummer eller finska personbeteckning, om sådana
finns.
020
P
Den uppgiftsskyldiges namn
AN200
Se avsitt 11.2 Den uppgiftsskyldiges namn
010

V/P

*

Den uppgiftsskyldiges finska FO-nummer eller personbeteckning

ALITP2||
HETU2

150

V/P

*

Den uppgiftsskyldiges utländska beteckning

AN30

151

V/P

*

Den uppgiftsskyldiges utländska beteckningstyp

N1

152

V/P

*

1 = Mervärdesskattenummer (s.k. VAT-nummer)
2 = Utländskt handelsregisternummer
3 = TIN (nummer som används vid beskattningen utomlands)
4 = Utländsk personbeteckning
Den uppgiftsskyldiges hemviststat (ISO3166)

153

V/P

*

Namn på den uppgiftsskyldiges hemviststat

MAA
TUNNUS
AN35

Den uppgiftsskyldiges adress i hemviststaten
154
V
Den uppgiftsskyldiges c/o-adress i hemviststaten

AN50

155

V/P

*

Den uppgiftsskyldiges gatuadress i hemviststaten

AN100

156

V/P

*

Den uppgiftsskyldiges PB i hemviststaten

AN9

1,2,3,4

157

V/P

*

Den uppgiftsskyldiges postnummer i hemviststaten

AN12

158

V/P

*

Den uppgiftsskyldiges postanstalt i hemviststaten

AN190

159

V/P

*

Landskod för den uppgiftsskyldiges adress

MAA
TUNNUS

160

V/P

*

Landets namn för den uppgiftsskyldiges adress

AN35

Den uppgiftsskyldiges kontaktperson
Kontaktpersonens adressuppgifter används i första hand för att kunna skicka utredningsbrev som gäller
denna anmälan.
200
V/P *
Efternamn för den uppgiftsskyldiges kontaktperson
AN200
201

V/P

*

Förnamn för den uppgiftsskyldiges kontaktperson

AN100

202

V/P

*

203

V/P

*

Telefonnummer för den uppgiftsskyldiges kontaktper- PUHELIN
son
Ska innehålla det internationella riktnumret, t.ex. Estlands riktnummer framför telefonnumret är +372.
E-postadress för den uppgiftsskyldiges kontaktperson EMAIL

204

V

205

V/P

206

c/o-adress för den uppgiftsskyldiges kontaktperson

AN50

*

Gatuadress för den uppgiftsskyldiges kontaktperson

AN100

V/P

*

PB för den uppgiftsskyldiges kontaktperson

AN9

207

V/P

*

Postnummer för den uppgiftsskyldiges kontaktperson AN12

208

V/P

*

Postanstalt för den uppgiftsskyldiges kontaktperson

AN190

209

V/P

*

Adressens landskod för den uppgiftsskyldiges kontaktperson

MAATUNN
US

210

V/P

*

AN35

048

V

Namn på adressens land för den uppgiftsskyldiges
kontaktperson
Programvara som producerat anmälan

999

P

Avslutningskod

+N8

8

AN35

KONTROLLER

Ny/
Förändrad

Kod

Beskrivning av beräkningsregel eller kontroll

000

Huvudblanketten (VSRAKYHT) får endast anmälas en gång i filen.
#943; Blanketten Uppgifter om den uppgiftsskyldige (VSRAKYHT) får anmälas
endast en gång

100
087

Om anmälans typ (100) är P (grundanmälan), får anmälningskoden (087)
inte anges

053

#946; Om anmälningstypen (kod 100) av blankett Uppgifter om den uppgiftsskyldige (VSRAKYHT) är P (grundanmälan), får inlämningskoden (kod 087) inte anges
Redovisningsåret (053) får inte vara i framtiden.

052
053
052
053

# 914; Redovisningsåret får inte vara i framtiden.
Redovisningsmånaden (052 ja 053) får inte vara i framtiden.
#931; Redovisningsmånaden får inte vara i framtiden
Anmälans ”förfallodag” är den femte dagen i den andra månaden efter redovisningsmånaden. Grundanmälan kan dock skickas och en tidigare anmälan kan

korrigeras i 12 månader framåt från detta.
Exempel: Ett fel har upptäckts i filen för maj år 2017, som den uppgiftsskyldige har
lämnat den 5 juli 2017. Den uppgiftsskyldige kan korrigera uppgiften senast den 5
juli 2018.

010
150
151
152

152
153

#932; Redovisningsmånadens minsta värde är 14 månader bakåt från den innevarande månadens 5:e dag
Om den uppgiftsskyldiges finska FO-nummer eller personbeteckning (010) inte
angetts ska du ange den uppgiftsskyldiges utländska beteckning (150), typ av
utländsk beteckning (151) och hemviststat (152)
#915; Om den uppgiftsskyldiges finska FO-nummer eller personbeteckning (010)
inte angetts, ange den uppgiftsskyldiges utländska beteckning (150), typ av den
utländska beteckningen (151) och hemstat (152).
Namnet på den uppgiftsskyldiges hemviststat (153) måste anges om landskoden
för hemviststaten (152) är XX
#918; Ange namnet på den uppgiftsskyldiges hemstat om hemstaten är XX.

150
010
151
152

Om en av uppgifterna Den uppgiftsskyldiges utländska beteckning (150),
Den uppgiftsskyldiges utländska beteckningstyp (151) eller Den uppgiftsskyldiges hemviststat (152) har angetts, ska du ange alla dessa uppgifter.
Uppgifterna ska lämnas in om den uppgiftsskyldiges finska FO-nummer
eller personbeteckning (010) inte har angetts.

160
159

#998; Om en av uppgifterna Den uppgiftsskyldiges utländska beteckning (150),
Den uppgiftsskyldiges utländska beteckningstyp (151) eller Den uppgiftsskyldiges
hemstat (152) har angetts, måste de alla anges.
Landets namn för den uppgiftsskyldiges adress (160) är obligatoriskt om landskoden för den uppgiftsskyldiges adress (159) är XX

200
100

#940; Ange namnet på den uppgiftsskyldiges land om landskoden är XX.
Efternamnet för den uppgiftsskyldiges kontaktperson (200) är obligatoriskt om
anmälans typ (100) är någon annan än D

201
100

#109; Obligatorisk uppgift saknas från posten
Förnamnet för den uppgiftsskyldiges kontaktperson (201) är obligatoriskt om anmälans typ (100) är någon annan än D

202
203
100
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
209
210
010
155
156

#109; Obligatorisk uppgift saknas från posten
Telefonnumret (202) eller e-postadressen (203) för den uppgiftsskyldiges kontaktperson är obligatoriska om anmälans typ (100) är någon annan än D
#937; Ange antingen telefonnumret eller e-postadressen.
Om någon av uppgifterna för den uppgiftsskyldiges kontaktperson har angetts
(uppgifterna 202-209), måste du också ange Namnet på den uppgiftsskyldiges
kontaktperson (uppgifterna 200 och 201)

#1053; Om en av uppgifterna för den uppgiftsskyldiges kontaktperson för byggarbetsplatsen i fråga har angetts (uppgifterna 202-209), ange också namnet på den
uppgiftsskyldiges kontaktperson (uppgifterna 200 och 201)
Namnet på adressens land för den uppgiftsskyldiges kontaktperson (210) måste
anges om landskoden (209) är XX
#950; Ange namnet på den uppgiftsskyldiges land om landskoden är XX.
Om den uppgiftsskyldiges finska FO-nummer eller personbeteckning (010) inte har
angetts måste du ange den uppgiftsskyldiges gatuadress (155) eller PB (156)
samt postnummer (157) och postanstalt (158) i hemstaten och adressens land-

157
158
159
205
206
207
208
209
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skod (159).
#916; Om den uppgiftsskyldiges finska FO-nummer eller personbeteckning (010)
inte angetts, ange den uppgiftsskyldiges gatuadress (155) eller PB (156) och postnummer (157) och postanstalt (158) i hemstaten och adressens landskod (159).
Om någon av adressuppgifterna gatuadress (205), PB (206), postnummer (207),
postanstalt (208) eller adressens landskod (209) har angetts för den uppgiftsskyldiges kontaktperson, måste du ange alla uppgifterna komplett.
#1052; Om en av uppgifterna kontaktpersonens gatuadress (205) eller PB (206)
och postnummer (207) och postanstalt (208) och adressens landskod (209) har
angetts, ange dem alla.

ANMÄRKNINGAR
Inga anmärkningar om dataflödet.

10 KONTAKTUPPGIFTER I TEKNISKA FRÅGOR
Frågor i elektroniskt format: tiedonsiirto@vero.fi.

11 INSTRUKTIONER OCH EXEMPEL
11.1 Anmälningskod
Anmälningskanalen skapar automatiskt anmälningsko-den för grundanmälan. Om anmälans
typ är grundan-mälan (P) anges uppgiften inte.
Innehåller identifikationskoden för den mottagande tjänsten:
 V = Ilmoitin.fi
 E = Lomake.fi

11.2 Den uppgiftsskyldiges namn
Byggherre / huvudentreprenör. Företagets eller samfundets officiella namn eller personens
officiella efternamn och förnamn, när personen är en enskild näringsidkare.

11.3 Redovisninsår
Ska anges i formatet åååå (t.ex. 2017). Ange det år som anmälans uppgifter gäller.
Redovisningsåret kan inte vara i framtiden.

11.4 Redovisningsmånad
Ska anges i formatet mm (t.ex. 06). Ange den månad som anmälans uppgifter gäller.
Redovisningsmånaden kan inte vara i framtiden.
Minsta tillåtna redovisningsmånad, se postbeskrivningens kapitel 3 Korrigering av uppgifter.

12 BILAGOR
BILAGA 1 – Exempel på hur kod:uppgiftsparen skapas
I det fiktiva exemplet för filen för lämnande av uppgifter om arbetstagare VSRAKYHT (000).
I exemplet är den uppgiftsskyldiga huvudsakliga genomföraren av byggprojektet Uppgiftsskyldig Abp som
lämnar in anmälan för första gången (grundanmälan). I exemplet följs VSRAKYHT-posten av två
VSURAKKA- eller VSTYONTE-poster.
FILEN:
000:VSRAKYHT
100:P
053:2017
052:07
020:Uppgiftsskyldig Abp – Uppgifter om den som är skyldig att lämna uppgifter
010:1234567-9
200:Efternamn för den uppgiftsskyldiges kontaktperson
201:Förnamn för den uppgiftsskyldiges kontaktperson
202:+358401234567
999:1
000:VSURAKKA eller VSTYONTE
010: 1234567-9
…
999:2
000:VSURAKKA eller VSTYONTE
010: 1234567-9
…
999:3

