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1 ALLMÄNT
Du kan kontrollera skattenummerregistreringen på följande sätt:
Enskilda förfrågningar
•

www.skatt.fi/skattenummer

Massförfrågningar
•

2

Via tjänsten Ilmoitin.fi på http://www.ilmoitin.fi med en elektronisk fil. Skatteförvaltningen skapar utgående från begärsfilen en svarsfil med registreringsuppgifterna och returnerar den via tjänsten Ilmoitin.fi.

2 ELEKTRONISK FÖRMEDLING AV UPPGIFTER TILL SKATTEFÖRVALTNINGEN
Förmedlingen av information från uppgiftslämnaren till Skatteförvaltningen görs via
Skatteförvaltningens tjänst Ilmoitin.fi. Datamedier kan inte användas.
För elektronisk dataöverföring ska den som framför begäran ha nätbankskoder eller
skaffa sig en avgiftsfri Katso-kod på adressen https://yritys.tunnistus.fi.
Obs! Om du loggar in i tjänsten med Katso-koden, ska FO-numret skrivas i filens fält
”FO-nummer eller personbeteckning för den som framför begäran”. Om du loggar in
med nätbankskoder ska personbeteckningen skrivas i fältet ”FO-nummer eller personbeteckning för den som framför begäran”.
För att dataöverföringen ska lyckas förutsätts att ekonomiprogrammet kan skapa en
fil som överensstämmer med postbeskrivningen. Programvaruhuset eller den som
uppdaterar programvaran ska se till att filen skapas rätt. Materialet ska följa teckenkodningen ISO 8859-1 (Latin 1). Uppgiftslämnaren eller dennes representant svarar
för den elektroniska dataöverföringen via webbtjänsten Ilmoitin.
Skatteförvaltningens kontrollmodul (TaMo) kontrollerar att den fil som ska skickas är
rätt skapad. Endast en felfri fil kan skickas till Skatteförvaltningen.
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3 GILTIGHETSTID
Strukturerna och kontrollerna i denna postbeskrivning är giltiga i produktionsmiljön
fr.o.m. 22.1.2014 och de är i kraft tills en ny version av postbeskrivningen publiceras.
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POST MED FAST LÄNGD ELLER MED KOD: UPPGIFT-PAR
Filerna som gäller begäran och svar består av poster med fast längd. Uppgifterna i
posterna ska vara i teckenformat. Bitgrupperna 1-233 innehåller de uppgifter som arbetsgivaren meddelat och bitgruppen 237 Skatteförvaltningens svarsuppgifter. Bitgrupperna 234-236 är reservutrymme.
Postuppgifterna placeras enligt positionen.
Varje post inleds med en postkod på 8 tecken. Koden anges i versaler.
Dataström
Masskontroll av skattenummerregistrering

Postkod
VEROKYSE

Alla uppgifter i posterna med fast längd anges i teckenformat. Använd mellanslag för
tomrum.
Justera alfabetiska uppgifter mot uppgiftsfältets vänstra kant.
Alla de uppgifter i postbeskrivningen som preciserats med bokstaven P är obligatoriska.
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5 POSTBESKRIVNING
Begärsposter för kontroll av skattenummerregistrering
Längden på en begärspost med fast längd måste vara 236 tecken.
Uppgiftens
position

Uppgift

Obligatorisk Form
P=obligatorisk Längd
V=valbar

1-8

POSTKOD (=VEROKYSE)

P

A8

9-21

FO-NUMMER ELLER PERSOBETECKNING FÖR DEN
SOM FRAMFÖR BEGÄRAN

P

AN13

P

AN100

P

AN100

P

N12

V

AN3

Behövs i webbtjänsten Ilmoitin för returnering av svarsmaterialet
22-121

EFTERNAMN
Efternamn som ska kontrolleras i skattenummerregistret

122-221

FÖRNAMN
Förnamn som ska kontrolleras i skattenummerregistret

222-233

SKATTENUMMER
Skattenummer som ska kontrolleras i skattenummerregistret.

234-236

RESERVUTRYMME

Skatteförvaltningens svarsuppgifter om registrering i skattenummerregistret:
Längden på en svarspost med fast längd måste vara 237 tecken. Skatteförvaltningens svar om
skattenummerregistrering finns i position 237.

Uppgiftens
position

Uppgift

Obligatorisk

Form
Längd

237

UPPGIFT OM REGISTRERING

P

N1

1 = Ja
2 = Nej
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Uppgiftens
position

6

Uppgift

Obligatorisk

Form
Längd

6 ANVISNINGAR
Postbeskrivningen om kontroll av skattenummerregistrering publiceras på Skatteförvaltningens webbsidor på adressen www.skatt.fi/postbeskrivningar
Den finns på: www.skatt.fi > Detaljerade skatteanvisningar > Elektronisk kommunikation > Utvecklare > Postbeskrivningar > Postbeskrivningar av direktöverföringar
och övriga anmälningar och deklarationer.
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7 KONTAKTUPPGIFTER I TEKNISKA FRÅGOR
Frågor i elektroniskt format: tiedonsiirto@vero.fi

