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Versionshistoria 

Datum Version Beskrivning 

7.5.2018 1.5 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 

Två koder som hade bytt plats (455 ↔ 454) har korrigerats i 
felmeddelandet #1083. 

 

1  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).  

2 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 fr.o.m. 1.7.2014 skyldighet att lämna uppgifter till 
Skatteförvaltningen om entreprenader och entreprenörer som anknyter till byggandet. 
Uppgifterna har för första gången tagits emot för juli 2014.  

Skyldiga att lämna uppgifter är alla som beställer byggtjänster som avses i 
mervärdesskattelagen, uppförande eller rivande av byggställningar eller hyrd 
arbetskraft för ändamålen som nämnts ovan. Byggherren är alltid en beställare med 
skyldighet att lämna uppgifter. Byggherrens skyldighet att lämna uppgifter gäller alla 
entreprenader för vilka byggherren har slutit ett avtal. I en underleverantörskedja är 
varje beställare för egen del ansvarig för lämnandet av uppgifter om sina 
underentreprenörer. Parter som är skyldiga att lämna uppgifter är staten, kommuner, 
föreningar och företag och även utländska företag då de beställer byggarbete som 
utförs i Finland. 

Uppgifterna ska lämnas till Skatteförvaltningen varje månad separat för varje 
byggarbetsplats eller avtal. Anmälan ska lämnas senast den femte dagen i den andra 
månaden som följer på månaden som anmälan gäller. Uppgifterna för juli ska t.ex. 
lämnas senast 5.9.  

I Skatteförvaltningens anvisning Skyldighet att lämna uppgifter vid byggande finns 
ytterligare information om förfaranden och de parter som är skyldiga att lämna 
uppgifter.  

Filen för lämnande av uppgifter om entreprenader består av två olika dataflöden:  

1. uppgifter om den uppgiftsskyldige, då är namnet på dataflödet VSRAKYHT  
2. uppgifter om entreprenader separat för varje byggarbetsplats eller avtal, då är 

namnet på dataflödet VSURAKKA.  

I filen för lämnande av uppgifter om entreprenader ska det först finnas en 
VSRAKYHT-post (den första posten) och efter det en eller flera VSURAKKA-poster 
för varje byggarbetsplats eller avtal, när det handlar om en grund- eller 

https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?kieli=sv&tv=VSURAKKA
https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/48413/skyldighet-att-lamna-uppgifter-vid-byggande/


korrigeringsanmälan (anmälans typ P eller K). Med raderingsanmälan (anmälans typ 
D) behöver VSURAKKA-postens uppgifter inte lämnas. 

Lämna uppgifterna för varje byggarbetsplats eller avtal i en separat VSURAKKA-post.  

I en fil för lämnande av uppgifter om entreprenader kan den som är skyldig att lämna 
uppgifter lämna anmälningar med uppgifter om entreprenader från en eller flera 
byggarbetsplatser eller avtal för redovisningsmånaden i fråga.  

Anmälans typ för filen kan bara vara en av följande:  

 grundanmälan (P) eller  

 korrigeringsanmälan (K) eller  

 raderingsanmälan (D).  

3 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 grund- 
eller korrigeringsanmälan. Anmälningskoden är den samma under hela 
korrigeringskedjans lopp (grundanmälan, korrigeringsanmälan, 2. 
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 byggarbetsplatser/avtal. I 
korrigeringsanmälan ska man förutom anmälningskoden fylla i alla uppgifter som ska 
ges med VSRAKYHT- och VSURAKKA-posterna i enlighet med reglerna för om 
uppgifterna i uppgiftsfälten är obligatoriska eller villkorliga.  

Den uppgiftsskyldige kan korrigera sina uppgifter retroaktivt för de sen-
aste 12 månaderna före redovisningsperioden.  

Exempel: Ett fel har upptäckts i filen för maj år 2017, som den 
uppgiftsskyldige har lämnat 5.7.2017. Den uppgiftsskyldige kan korrigera 
uppgiften senast 5.7.2018.  

Du kan ta bort allt anmälningsmaterial med raderingsanmälan (anmälans typ D). Då 
måste uppgifterna i VSRAKYHT-postens uppgiftsfält 100, 087, 053, 052, 020, 010, 
150, 151, 152 och 153 anges. För uppgiftsfälten 010, 150, 151, 152 och 153 
tillämpas reglerna för hur de är obligatoriska eller frivilliga. Uppgifterna i VSURAKKA-
posten är inte obligatoriska i en raderingsanmälan. 

Vid korrigering (anmälans typ K) eller radering (anmälans typ D) av materialet ska 
man använda samma inlämningskanal som för det ursprungliga materialet.  

4 GILTIGHET 

Strukturerna och kontrollerna i denna postbeskrivning har varit giltiga i 
produktionsmiljöerna fr.o.m. 31.12.2015 och de gäller tills en ny version av 
postbeskrivningen publiceras. 



5 ÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED DEN TIDIGARE VERSIONEN 
 

Version Kod Uppgift Förklaring 

1.5 048 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. 

1.5 454 
455 

Entreprenadgivarens hemviststat 
Namn på entreprenadgivarens 
hemviststat 

Två koder som hade bytt plats (455 ↔ 
454) har korrigerats i felmeddelandet 
#1083. 

 

6 DATAFLÖDESKOMBINATIONER 

 

I början av samma fil med detta dataflöde ska man skicka dataflödet VSRAKYHT. 

Uppgiften 010 måste vara samma för alla poster som ges i filen.  

7 POSTBESKRIVNING  

Kod V/P Beräk-
ning/Und
ersökning 

Beskrivning Form Tillåtna 
värden 

000 P   Postkod AN8 VSURAKKA 

010 V/P  * Den uppgiftsskyldiges finska FO-nummer eller 
personbeteckning  

Se 11.1 Den uppgifsskyldiges beteckning 

ALITP2||
HETU2 

  

150 V/P  * Den uppgiftsskyldiges utländska beteckning  

Se 11.1 Den uppgifsskyldiges beteckning 

AN30   

151 V/P  * Den uppgiftsskyldiges utländska beteckningstyp  

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

N1 1,2,3,4, 

Den uppgiftsskyldiges kontaktperson och kontaktpersonens adress för BYGGARBETSPLATSEN eller 
AVTALET I FRÅGA  

Uppgifter för den uppgiftsskyldiges kontaktperson för byggarbetsplatsen eller avtalet i fråga är frivilliga. 
200 V/P  * Efternamn för den uppgiftsskyldiges kontaktperson  AN200   

201 V/P  * Förnamn för den uppgiftsskyldiges kontaktperson  AN100   

202 V  * Telefonnummer för den uppgiftsskyldiges kontaktperson  PUHELIN   

203 V  * E-postadress för den uppgiftsskyldiges kontaktperson  EMAIL   

204 V   c/o-adress för den uppgiftsskyldiges kontaktperson  AN50   

205 V/P  * Gatuadress för den uppgiftsskyldiges kontaktperson  AN100   

206 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  

MAA 
TUNNUS 

  

210 V/P  * Namn på adressens land för den uppgiftsskyldiges 
kontaktperson  

AN35   

Uppgifter om byggarbetsplatsen eller avtalet  
Se 11.12 Uppgifter om byggarbetsplatsen eller avtalet 

250 V/P  * Byggarbetsplatsens nummer  AN35   

251 V/P  * Avtalets nummer  AN50   

252 V/P  * Byggarbetsplatsens gatuadress  AN100   

253 V/P  * Fritt formulerad text som anger byggarbetsplatsen läge  AN200   

254 V/P  * Byggarbetsplatsens postnummer  AN5   

255 V/P  * Byggarbetsplatsens postanstalt  AN30   

Anmälan om Ingen verksamhet för byggarbetsplatsen i fråga  
Om verksamheten på byggarbetsplatsen har avbrutits eller slutat, lämnar man inte följande uppgifter: 
entreprenörens identifikationsuppgifter, entreprenörens adress i hemviststaten, ingen verksamhet för 
entreprenören samt uppgifter om entreprenaden och entreprenadgivaren.  

258 V  * Ingen verksamhet under redovisningsmånaden för 
byggarbetsplatsen i fråga  

1 = tillfälligt avbrott i arbetet  
2 = verksamheten har slutat 

N1 1,2 

Uppgifter om entreprenören och entreprenaden  
Se 11.111 Uppgifter om entreprenören och entreprenaden 

001 V/P   Inledningstecken för återkommande deluppgiftsgrupp  

Mängden av återkommande deluppgiftsgrupper inleds, 
som värde ges de återkommande gruppernas antal; 
deluppgiftsgruppen avslutas med koden 009, vars värde 
är deluppgiftsgruppens ordningsnummer.  

+N8   

Entreprenörens identifikationsuppgifter  
Se 11.10 Entreprenörens identifikationsuppgifter 

400 V/P  * Uppdragets art 

1 = Entreprenad 
2 = Työvoiman Uthyrning av arbetskraft 
3 = Underhållsarbete av kontinuerlig karaktär 

N1 1,2,3 

300 V/P  * Entreprenörens namn 

Se 11.2 Entreprenörens namn  

AN200   

301 V/P  * Entreprenörens finska FO-nummer eller 
personbeteckning  

ALITP2|| 
HETU2 

  

302 V/P  * Entreprenörens utländska beteckning  AN30   

303 V/P  * Entreprenörens utländska beteckningstyp  

1 = Mervärdesskattenummer (s.k. VAT-nummer)  
2 = Utländskt handelsregisternummer  

N1 1,2,3,4 



3 = TIN (nummer som används vid beskattningen ut-
omlands)  
4 = Utländsk personbeteckning  

304 V/P  * Entreprenörens hemviststat  MAA 
TUNNUS 

  

305 V/P  * Namn på entreprenörens hemviststat  AN35   

Entreprenörens adress i hemviststaten  
En utländsk entreprenörs kontaktpersons- och adressuppgifter i Finland eller utomlands. 
306 V   Entreprenörens c/o-adress i hemviststaten  AN50   

307 V/P  * Entreprenörens gatuadress i hemviststaten  AN100   

308 V/P  * Entreprenörens pb i hemviststaten  AN9   

309 V/P  * Entreprenörens postnummer i hemviststaten  AN12   

310 V/P  * Entreprenörens postanstalt i hemviststaten  AN190   

311 V/P  * Adressens landskod för entreprenören  MAATUN
NUS 

  

312 V/P  * Landets namn för entreprenörens adress  AN35   

350 V/P  * Efternamn för entreprenörens kontaktperson  AN200   

351 V/P  * Förnamn för entreprenörens kontaktperson  AN100   

352 V/P  * Telefonnummer för entreprenörens kontaktperson  PUHELIN   

Anmälan om Ingen verksamhet för entreprenören i fråga  
Om verksamheten på byggarbetsplatsen har avbrutits eller slutat för entreprenören i fråga, lämnar man inte 
uppgifter om entreprenaden och den som låter utföra hyrt arbete.  

401 V  * Ingen verksamhet under redovisningsmånaden för 
entreprenaden i fråga  

1 = tillfälligt avbrott i arbetet  
2 = arbetet på byggarbetsplatsen har avslutats  

N1 1,2 

Uppgifter om entreprenaden  
Se 11.9 Uppgifter om entreprenaden 

Uppgifterna anges inte om byggarbetsplatsen eller avtalet har avbrutits eller avslutats. 

402 V/P  * Omvänd moms  

1 = ja  
2 = nej  

N1 1,2 

403 V/P  * Entreprenadens fakturerade belopp för månaden 

Se 11.3 Entreprenadens fakturerade belopp 

N15   

404 V/P  * Entreprenadens betalda belopp för månaden 

Se 11.4 Entreprenadens betald belopp 

N15   

405 V   Förskottsbetalning för månaden 

Se 11.5 Förskottsbetalning 

N15   

406 V/P  * Det totala entreprenadbeloppet  

Se 11.6 Det totala entreprenadbeloppet 

N15   



407 V/P  * Entreprenadens startdatum  PPKKVVV
V 

  

408 V/P  * Entreprenadens slutdatum  PPKKVVV
V 

  

Uppgift om när man började anlita hyrd arbetskraft enligt den som låter utföra hyrt arbete  

409 V/P  * Datum när den första arbetstagaren började arbeta på 
den här byggarbetsplatsen  

PPKKVVV
V 

  

Deluppgiftsgruppen slutar 

009 V/P   Sluttecken för återkommande deluppgiftsgrupp  +N8   

Entreprenadgivarens identifikationsuppgifter  
Se 11.8 Entreprenadgivarens identifikationsuppgifter 

450 V   Entreprenadgivarens namn  

Se 11.7 Entreprenadsgivarens namn 

AN200   

451 V   Entreprenadgivarens finska FO-nummer eller 
personbeteckning  

ALITP2||
HETU2 

  

452 V/P  * Entreprenadgivarens utländska beteckning  AN30   

453 V/P  * Typ av entreprenadgivarens utländska beteckning  

1 = Mervärdesskattenummer (s.k. VAT-nummer)  
2 = Utländskt handelsregisternummer  
3 = TIN (nummer som används vid beskattningen ut-
omlands)  
4 = Utländsk personbeteckning 

N1 1,2,3,4 

454 V/P  * Entreprenadgivarens hemviststat  MAATUN
NUS 

  

455 V/P  * Namn på entreprenadgivarens hemviststat  AN35   

048 V   Programvara som producerat anmälan AN35   

999 P   Avslutningskod 

Postens löpande numrering.  Postens löpande nummer i 
filen (t.ex. 999:1, 999.2, 999:3, … 999:12573).  

+N8   

 

8 KONTROLLER 

Ny /  
Förändrad 

Kod Beskrivning av beräkningsregel eller kontroll 

 010 
150 
 

I filens VSRAKYHT-post och i alla VSURAKKA-poster ska man använda 
samma beteckning för den uppgiftsskyldige, antingen en finsk beteckning 
(010) eller en utländsk beteckning (150). 

 

#947; Den uppgiftsskyldiges beteckning (010 eller 150) på blankett 
VSURAKKA överensstämmer inte med beteckningen på blankett 
VSRAKYHT 

 151 Filens VSRAKYHT-post och alla VSURAKKA-poster måste ha samma 
utländska beteckningstyp för den uppgiftsskyldige (151). 

 



#948; Den utländska beteckningens typ (151) på blankett VSURAKKA 
motsvarar inte beteckningens typ på blankett VSRAKYHT 

 010 
150 
151 

Du måste ange antingen den uppgiftsskyldiges finska (010) eller utländska 
(150) beteckning. 

 

#939; Om den uppgiftsskyldiges finska FO-nummer eller personbeteckning 
(010) inte angetts, ange den uppgiftsskyldiges utländska beteckning (150) 
och typ av den utländska beteckningen (151). 

 200 
201 
202 
203 
205 
206 
207 
208 
209 

Namnet på den uppgiftsskyldiges kontaktperson för byggarbetsplatsen 
eller avtalet i fråga (200 och 201) är obligatoriskt om kontaktpersonens 
kontaktuppgifter (202-209) har angetts.  

 

#1067; Om en av uppgifterna för den uppgiftsskyldiges kontaktperson för 
byggarbetsplatsen eller kontrakt i fråga har angetts (uppgifterna 202-209), 
ange också namnet på den uppgiftsskyldiges kontaktperson (uppgifterna 
200 och 201) 

 205 
206 
207 
208 
209 

Om gatuadressen (205), PB (206), postnumret (207), postanstalten (208) 
eller adressens landskod (209) har angetts för den uppgiftsskyldiges 
kontaktperson för byggarbetsplatsen eller avtalet i fråga, ska du ange alla 
dessa uppgifter.  

 

#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. 

 210 
209 

Namnet på landet i adressen (210) för den uppgiftsskyldiges kontaktperson 
är en obligatorisk uppgift om landskoden (209) är XX.  

 

#950; Ange namnet på den uppgiftsskyldiges land om landskoden är XX. 

 250 
251 
252 
253 

Du måste ange någon av följande uppgifter: byggarbetsplatsens nummer 
(250), avtalsnumret (251), byggarbetsplatsens gatuadress (252) eller en 
fritt formulerad text som anger byggarbetsplatsens läge (253).  

 

#919; Ange en av följande uppgifter om belägenheten av arbetsplatsen: 
byggarbetsplatsens nummer (250), avtalsnummer (251), 
byggarbetsplatsens gatuadress (252) eller en fritt formulerad text som 
anger byggarbetsplatsens läge (253). 

 252 
254 
255 

Byggarbetsplatsens postnummer (254) och postanstalt (255) är 
obligatoriska uppgifter om du har angett byggarbetsplatsens gatuadress 
(252). 

 

#920; Om du har angett arbetsplatsens gatuadress (252), ange också 
postnumret (254) och postanstalten (255) 

 258 Om uppgiften 258 har angetts får du inte ange entreprenörens 
identifikationsuppgifter, entreprenörens adress i hemviststaten, ingen 
verksamhet för entreprenören i fråga, entreprenad eller entreprenadgivare. 

 

#1057; Om verksamheten på byggarbetsplatsen har avbrutits eller slutat 
(258 = 1 eller 2), lämnar man inga uppgifter om entreprenör (uppgifterna 
400, 300-305), entreprenörens adress i hemstaten (uppgifterna 306-352), 
ingen verksamhet per entreprenör (uppgift 401), entreprenad (uppgifter 



402-408), den som anlitar hyrd arbetskraft (uppgift 409) och 
entreprenadgivare (uppgifterna 450-455). 

 400 Uppdragets art (400) är en obligatorisk uppgift utom om det handlar om 
anmälan Ingen verksamhet under redovisningsmånaden (258). 

 

#109; Obligatorisk uppgift saknas från posten 

 300 Entreprenörens namn (300) är en obligatorisk uppgift utom om det handlar 
om anmälan Ingen verksamhet under redovisningsmånaden (258). 

 

#109; Obligatorisk uppgift saknas från posten 

 301 
302 
303 
304 
307 
308 
310 
311 

Om det inte handlar om ett fall av Ingen verksamhet under 
redovisningsmånaden (258) och Entreprenörens FO-nummer eller finska 
personbeteckning (301) inte har angetts måste du ange Entreprenörens 
utländska beteckning (302), Entreprenörens utländska beteckningstyp 
(303) och Entreprenörens hemviststat (304). 

 

#927; Om entreprenören inte har ett finländskt FO-nummer eller en 
finländsk personbeteckning (301) ange en utländsk beteckning (302), den 
utländska beteckningens typ (303) och hemstaten (304). 

 301 
307 
308 
310 
311 

När det inte handlar om ett fall av Ingen verksamhet under 
redovisningsmånaden (258) och uppgiften Entreprenörens FO- nummer 
eller finska personbeteckning (301) inte har angetts måste du ange 
entreprenörens gatuadress (307) eller PB (308), postnummer (309), 
postanstalt (310) och adressens landskod (311) 

 

#928; Om entreprenören inte har ett finländskt FO-nummer eller en 
finländsk personbeteckning (301) ange entreprenörens gatuadress (307) 
eller PB (308) och postnummer (309) och landskod (311). 

 302 
303 
304 

Om entreprenörens utländska beteckning (302), beteckningens typ (303) 
eller hemviststat (304) har angetts, måste du ange alla dessa uppgifter. 

 

#994; Om en av uppgifterna Entreprenörens utländska beteckning (302), 
Typ av entreprenörens utländska beteckning (303) eller Entreprenörens 
hemstat (304) har angetts, måste de alla anges. 

 305 
304 

Namnet på entreprenörens hemviststat (305) är obligatoriskt om 
hemviststatens landskod (304) är XX. 

 

#957; Ange namnet på entreprenörens hemstat om hemstatens landskod 
är XX. 

 312 
311 

Landets namn för entreprenörens adress (312) är obligatoriskt om 
adressens landskod för entreprenören (311) är XX. 

 

#958; Ange namnet på landet i entreprenörens adress (312) om 
landskoden (311) är XX. 

 350 
351 
352 

När det inte handlar om en anmälan om Ingen verksamhet under 
redovisningsmånaden (258) är för- och efternamnet för entreprenörens 
kontaktperson (350 och 351) samt telefonnumret för entreprenörens 
kontaktperson (352) obligatoriska uppgifter. 

 

#109; Obligatorisk uppgift saknas från posten 



 401 Om Ingen verksamhet för entreprenören i fråga (401) har angetts, får du 
inte ange uppgifter om den som anlitar hyrd arbetskraft i fråga om 
respektive entreprenör. 

 

#1058; Om verksamheten på byggarbetsplatsen har avbrutits eller slutat 
för entreprenören i fråga (401 = 1 eller 2), lämnar man inte uppgifter om 
entreprenaden (uppgifterna 402–408) och den anlitar hyrd arbetskraft 
(uppgift 409). 

 402 När det inte handlar om Ingen verksamhet under redovisningsmånaden för 
entreprenören i fråga (401) är Omvänd moms (402) en obligatorisk uppgift. 

 

#109; Obligatorisk uppgift saknas från posten 

 403 
404 

När det inte handlar om anmälan Ingen verksamhet under 
redovisningsmånaden för byggarbetsplatsen eller avtalet/entreprenören i 
fråga (258 eller 401), ska du antingen ange det fakturerade beloppet (403) 
eller det betalda beloppet (404). 

 

#929; För entreprenaden ska anges det fakturerade (403) eller betalda 
beloppet (404). 

 403 
404 

Du kan endast ange den ena av uppgifterna Entreprenadens fakturerade 
belopp (403) eller Entreprenadens betalda belopp (404).  

 

#1031; Endast den ena av uppgifterna Entreprenadens fakturerade belopp 
(403) eller Entreprenadens betalda belopp (404) kan anges. 

 406 När det inte handlar om anmälan Ingen verksamhet under 
redovisningsmånaden för byggarbetsplatsen/avtalet eller entreprenören i 
fråga (258 eller 401) är det totala entreprenadbeloppet (406) en 
obligatorisk uppgift. 

 

#1050; Entreprenadssumman i sin helhet (406) är en obligatorisk uppgift. 

 407 När det inte handlar om fallet Ingen verksamhet under 
redovisningsmånaden för byggarbetsplatsen/avtalet eller entreprenören i 
fråga (258 eller 401) är entreprenadens startdatum (407) en obligatorisk 
uppgift. 

 

#109; Obligatorisk uppgift saknas från posten 

 408 När det inte handlar om anmälan om ingen verksamhet under 
redovisningsmånaden för byggarbetsplatsen/avtalet eller entreprenören i 
fråga (258 eller 401) och uppdragets art (400) är något annat än 
Underhållsarbete av kontinuerlig karaktär (3) är entreprenadens slutdatum 
(408) en obligatorisk uppgift. 

 

#109; Obligatorisk uppgift saknas från posten 

 408 
407 

Om start- (407) och slutdatumet (408) har angetts måste slutdatumet (408) 
vara samma eller senare än startdatumet (407). 

 

#938; Sista dagen måste vara densamma eller senare än första dagen. 

 409 Datumet då den första arbetstagaren började arbeta på den här 
byggarbetsplatsen (409) är obligatoriskt om uppdragets art (400) är 



uthyrning av arbetskraft (2). 

  

#930; Uppgift Datum när den första arbetstagaren började arbeta på den 
här byggarbetsplatsen (409) ska anges om uppdragets art är uthyrning av 
arbetskraft (400 = 2). 

 452 
453 
454 

Om en av uppgifterna Entreprenadgivarens utländska beteckning (452), 
Typ av entreprenadgivarens utländska beteckning (453) eller 
Entreprenadgivarens hemviststat (454) har angetts, ska du ange alla dessa 
uppgifter. 

 

#995; Om en av uppgifterna Entreprenadgivarens utländska beteckning 
(452), Typ av entreprenadgivarens utländska beteckning (453) eller 
Entreprenadgivarens hemstat (454) har angetts, måste de alla anges. 

 455 
454 

Namnet på entreprenadgivarens hemviststat (455) är obligatoriskt om 
Entreprenadgivarens hemviststat (454) är XX. 

 

#1083; Ange namnet på entreprenörens hemstat (455) om hemstatens 
landskod  (454) är XX. 

 

9 ANMÄRKNINGAR 

Inga anmärkningar om dataflödet. 

10 KONTAKTUPPGIFTER I TEKNISKA FRÅGOR 

Frågor i elektroniskt format: tiedonsiirto@vero.fi. 

11 INSTRUKTIONER OCH EXEMPEL 

11.1 Den uppgifsskyldiges beteckning 

I filens VSRAKYHT-post och i alla VSURAKKA-poster ska man använda samma beteck-ning 
(FO-nummer eller personbeteckning) för uppgiftslämnaren: antingen en finländsk beteckning 
(fältet 010) eller utländsk beteckningar med beteckningstyp (fälten 150 och 151).  

11.2 Entreprenörens namn 

Huvudentreprenör/entreprenör/sidoentreprenör/underentreprenör/den som hyr ut arbetskraft.  

Företagets eller samfundets officiella namn eller personens officiella efternamn och förnamn, 
när personen är en enskild näringsidkare. Här anges den part med vilken man avtalat om 
utförande av en byggtjänst, uppförande eller rivning av byggställningar eller uthyrning av 
arbetskraft för dessa ändamål.  

11.3 Entreprenadens fakturerade belopp 

Den fakturerade beloppet under redovisningsmånaden som inkluderar både varor och 
tjänster (exklusive moms, skattegrunden vid skattepliktiga prestationer). Om förskott har 
betalats ingår det inte i entreprenadens fakturerade belopp.  
 
Anges i hela euro. T.ex. 403:17000 = 17 000 euro. Om inget belopp har fakturerats ska 
värdet noll anges. Också ett negativt belopp är tillåtet.  

mailto:tiedonsiirto@vero.fi


11.4 Entreprenadens betald belopp 

Det betalda beloppet under redovisningsmånaden som inkluderar både varor och tjänster 
(exklusive moms, skattegrunden vid skattepliktiga prestationer). Om förskott har betalats 
ingår det inte i entreprenadens betalda belopp.  

 
Anges i hela euro. T.ex. 404:17000 = 17 000 euro. Om inget belopp har betalats ska värdet 
noll anges. Också ett negativt belopp är tillåtet.  

11.5 Förskottsbetalning 

Prestationer som betalats innan entreprenaden inletts.  
 
Anges i hela euro. T.ex. 405:17000 = 17 000 euro. Också ett negativt belopp är tillåtet.  

11.6 Det totala entreprenadbeloppet 

Entreprenadbeloppet i sin helhet i enlighet med avtalet. Om man inte har överenskommit om 
en fast summa (t.ex. avtal som baserar sig på timfakturering), ska den uppskattade 
entreprenadens värde anges i sin helhet. Inkludera eventuella förskottsbetalningar i den här 
uppgiften.  
 
Entreprenadens verkliga totalbelopp ska anges senast på den sista entreprenadanmälan 
som lämnas in om entreprenaden. 
 
Anges i hela euro. T.ex. 406:17000 = 17 000 euro.  

11.7 Entreprenadsgivarens namn 

Byggherre/beställare/huvudentreprenör/entreprenör/sidoentreprenör/underentreprenör, av 
vilken den uppgiftsskyldige har fått entreprenaden.  
 
Företagets eller samfundets officiella namn eller personens officiella efternamn och förnamn, 
när personen är en enskild näringsidkare.  
 
Här uppges inte privatpersoners uppgifter om inte byggandet sker för en näringsverksamhet 
eller jordbruksverksamhet som privatpersonen bedriver. 

11.8 Entreprenadgivarens identifikationsuppgifter 

Entreprenadgivaren är parten för vilken den som är skyldig att lämna uppgifter själv verkar 
som entreprenör. Det rekommenderas att uppgifterna ges med ett finländskt FO-nummer 
eller en finländsk personbeteckning. Om entreprenadgivaren inte har ett finländskt FO-
nummer eller en finländsk personbeteckning rekommenderas det att entreprenadgivarens 
utländska beteckning, den utländska beteckningens typ och hemviststaten anges.  
 
Om uppdragets art mellan den uppgiftsskyldige och entreprenören är uthyrning av 
arbetskraft avses med entreprenadgivarens uppgifter uppgifterna för det företag till vilket den 
som låter utföra hyrt arbete har vidareförmedlat hyrd arbetskraft.  
 
Här uppges inte privatpersoners uppgifter om inte byggandet sker för en näringsverksamhet 
eller jordbruksverksamhet som privatpersonen bedriver. 

11.9 Uppgifter om entreprenaden 

För entreprenaden ska antingen det fakturerade eller betalda beloppet anges och dessutom 
entreprenadens totalbelopp. Entreprenadens start- och slutdatum är obligatoriska uppgifter. 
Om uppdragets art är underhållsarbete av kontinuerlig karaktär behöver dock inte 
entreprenadens slutdatum anges. Om avtalet innehåller flera entreprenader ska man ange 
som startdatum den första entreprenadens startdatum och som slutdatum den sista 
entreprenadens utgångsdatum.  



 
Om uppdragets art mellan den uppgiftsskyldige och entreprenören är uthyrning av 
arbetskraft ska man som entreprenadens start- och slutdatum ange uppdragsavtalets start- 
och slutdatum.  
 
Uppgifterna om entreprenaden anges för de månader då 

• förskottsbetalning har betalats innan entreprenaden inletts 

• entreprenören har påbörjat arbetet på byggarbetsplatsen; vid anmälan per avtal lämnas 
anmälan in när arbetet har börjat på den första byggarbetsplatsen som avtalet gäller  

• det finns fakturering (bokföring enligt prestations- eller faktureringsprincipen för den 
uppgiftsskyldige) eller betalning har utförts för entreprenaden (bokföring enligt 
kontantprincipen för den uppgiftsskyldige). 

 
Entreprenadens slutsumma fakturas i regel när entreprenaden har slutförts. Om beställaren 
behåller en del av den fakturerade summan under garantitiden, anges hela slutsumman i 
ent-reprenadanmälan för faktureringsmånaden. Efter garantitiden lämnas 
entreprenadanmälan in enbart i undantagsfall om garantisumman som man behållit inte 
tidigare alls har fakturerats el-ler summan införs i bokföringen enligt betalningen. I fråga om 
tilläggsarbeten som gjorts under garantitiden men som inte omfattas av garantin följs de 
allmänna principerna om inlämnande av entreprenadanmälan.  
 

11.10 Entreprenörens identifikationsuppgifter 

Ange i första hand entreprenörens namn och finska FO-nummer eller personbeteckning, om 
sådana finns. Om det inte finns ett finskt FO-nummer eller en finsk personbeteckning ska 
den uppgiftsskyldige ange entreprenörens utländska beteckning, den utländska 
beteckningens typ och hemviststaten.  
 
Om uppdragets art mellan den uppgiftsskyldige och entreprenören är uthyrning av arbets-
kraft ska man som entreprenörens uppgifter ange uppgifterna för det företag eller den 
företagare som hyrt ut arbetstagaren.  

11.11 Uppgifter om entreprenören och entreprenaden 

Uppgifterna om entreprenaden kan saknas om värdet på uppgiften ingen verksamhet under 
redovisningsmånaden för byggarbetsplatsen i fråga (258) har getts (antingen 1 eller 2). Om 
det inte finns en enda deluppgiftsgrupp ges inte heller deluppgiftsgruppens inlednings- och 
avslutningstecken.  

11.12 Uppgifter om byggarbetsplatsen eller avtalet 

Minst en av följande uppgifter ska lämnas om för byggarbetsplatsens läge eller avtalet. I 
första hand rekommenderar vi byggarbetsplatsens nummer (250) eller avtalets nummer 
(251) och en fritt formulerad text om byggarbetsplatsens läge (253). Om byggarbetsplatsen 
har en adress ska den ges i fullständig form, dvs. gatuadress (252), postnummer (254) och 
postanstalt (255).  
 
Du får inte ange uppgifter både för byggarbetsplatsen och avtalet i fråga om ett avtal som 
tecknats med samma entreprenör. Välj anmälningssättet i samband med den första anmälan 
om entreprenören. Det valda anmälningssättet ska iakttas under hela avtalets tid.   



12 BILAGOR 

BILAGA 1 - Exempel på hur kod:uppgiftsparen skapas 

I det fiktiva exemplet för filen för lämnande av uppgifter om entreprenader finns entreprenadposterna 
VSRAKYHT och VSURAKKA (000). I exemplet finns en fil med sammanlagt 3 poster. I exemplet är den upp-
giftsskyldige Uppgiftsskyldig Abp, som för första gången (med grundanmälan) lämnar entreprenaduppgifter 
om 2 avtal, som vardera har 2 entreprenörer. 

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 
010:1234567-9 – Identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige 
200: Efternamn för den uppgiftsskyldiges kontaktperson --Den uppgiftsskyldiges kontaktperson för 
byggarbetsplatsen eller avtalet i fråga (t.ex. en byggmästare) 
201: Förnamn för den uppgiftsskyldiges kontaktperson 
202:+358411234567 
250:TA-FI-TIEOY0001-B--Uppgifter om byggarbetsplatsen 
001:2 --Sammanlagt 2 st. uppgifter om entreprenader (här bredvid varandra för att göra det lättare att läsa)
400:1 --1. Uppgifter om entreprenören och entre-prenaden 
300:Entreprenadföretag A Ab 
301:2345678-9  
350:Efternamn för entreprenör A:s kontaktperson 
351:Förnamn för entreprenör A:s kontaktperson 
352:+358421234567 
402:1 
403:17000 
406:77000 
407:01062017 
408:01012018 
009:1 
400:1 --2. Uppgifter om entreprenören och entre-prenaden 
300: Entreprenadföretag B Ab 
301:3456789-1  
350:Efternamn för entreprenör B:s kontaktperson 
351:Förnamn för entreprenör B:s kontaktperson 
352:+358431234567 
402:1 
403:27000 
406:147000 
407:01052017 
408:01062018 
009:2 
999:2 
 
  



000:VSURAKKA 
010:1234567-9--Uppgift om den uppgiftsskyldiges beteckning 
200: Efternamn för den uppgiftsskyldiges kontaktperson --Den uppgiftsskyldiges kontaktperson för 
byggarbetsplatsen i fråga (t.ex. en byggmästare) 
201: Förnamn för den uppgiftsskyldiges kontaktperson 
202:+358441234567 
250:TA-FI-TIEOY0002-B--Uppgifter om byggarbetsplatsen 
001:2 --Sammanlagt 2 st. uppgifter om entreprenader (här bredvid varandra för att göra det lättare att läsa) 
400:1 --Uppgifter om första entreprenörens entreprenad 
300:Entreprenadföretag C Ab 
301:4567891-1 
350:Efternamn för entreprenör C:s kontaktperson 
351:Förnamn för entreprenör C:s kontaktperson 
352+358451234567 
402:1 
403:22000 
406:99000 
407:01032017 
408:31122017 
009:1 
400:1--Uppgifter om andra entreprenörens entreprenad 
300:Entreprenadföretag D Ab 
301:5678910-1  
350:Efternamn för entreprenör D:s kontaktperson 
351:Förnamn för entreprenör D:s kontaktperson 
352:+358461234567 
402:1 
403:32000 
406:152000 
407:01042017 
408:01072017 
009:2 

999:3 

 

 


