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1 ALLMÄNT 

Förfarandet som gäller begäran om direktöverföring och de elektroniska tjänsterna som 
används för att förmedla uppgifterna har beskrivits i anvisningen Direktöverföring av för-
skottsinnehållningsuppgifter som gller begränsat skattskyldiga pensionstagare 2018. 

Postbeskrivningen för begränsat skattskyldiga pensionstagares förskottsinnehållnings-
uppgifter innehåller de årliga ändringarna för 2018.  

Poststrukturen har inte ändrats.  

Man ska begära direktöverföring senast 8.11.2017. 

Anvisningarna och postbeskrivningarna för direktöverföring publiceras årligen på 
www.skatt.fi > Om Skatteförvaltningen > Information om beskattning > Utvecklare > Post-
beskrivningar > Postbeskrivningar av direktöverföringar och övriga anmälningar och de-
klarationer. 

 

2 KONTAKT I TEKNISKA FRÅGOR 

Frågor i elektroniskt format: 

e-post: tiedonsiirto@vero.fi 

 

3 ÄNDRINGAR I PENSIONSANSTALTENS UPPGIFTER 

Anmäl alla ändringar i pensionsanstalternas namn- och adressuppgifter till Skatteförvalt-
ningen skriftligen, med e-post eller per fax. Uppgifterna skickas till någon av följande: 

Post:  

Skatteförvaltningen 

Informationsförvaltningen / ORSI-underhållet 

PB 265 

40101 Jyväskylä 

 

E-post: ORSI-ilmoitukset@vero.fi 

Fax: 029 512 6100  

 

4 DATAPOST MED FAST POSTLÄNGD 

Filen består av poster som har en fast postlängd på 650 tecken. Uppgifterna i posterna 
ska vara i teckenformat. Positionerna 1–590 innehåller uppgifter från pensionsutbetalaren 
och positionerna 591–596 Skatteförvaltningens svarsuppgifter. Positionerna 597–650 är 
ett reservutrymme för pensionsutbetalarens bruk.  
Postuppgifterna placeras enligt positionen och det får inte finnas tomma tecken mellan da-
tafälten.  

Varje post inleds med en postkod på 8 tecken. Postkoden skrivs med stora bokstäver. 

Dataflöde Postkod 

Uppgifter om förskottsinnehållning av 
begränsat skattskyldiga pensionstagare 

RVKSSELE 

 

Justera alfabetiska uppgifter mot uppgiftsfältets vänstra kant. Alla uppgifter i poster med 
fast postlängd ska vara i teckenformat. Beloppsfälten förses med inledande nollor. Alla 

https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/information_om_beskattnin/utvecklare/postbeskrivninga/postbeskrivningar_av_direktoverforingar/
https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/information_om_beskattnin/utvecklare/postbeskrivninga/postbeskrivningar_av_direktoverforingar/
mailto:tiedonsiirto@vero.fi
mailto:ORSI-ilmoitukset@vero.fi
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belopp anges i euro och cent utan skiljetecken, t.ex. 1681 euro 89 cent anges som talet 
168189. Om uppgiften saknas ska beloppsfältet fyllas med nollor. Förtecken används inte 
i beloppsfälten och beloppet får inte vara negativt. 

Uppgifterna returneras i samma helhet på basis av FO-numret till den som bett om direkt-
överföring. På basis av FO-numret skrivs pensionsanstaltens namn ut på meddelandet 
som skickas till pensionstagaren. 

Om adb-servicecentralen vill fördela de filer som begärts med samma FO-nummer till 
olika helheter kan reservutrymmet i positionerna 597 - 650 också användas till det. Skatte-
förvaltningen ändrar inte uppgiftens värde. 
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5 POSTBESKRIVNING 

En post med fast längd ska bestå av 650 tecken. 
Villkorlighet 
P = obligatoriskt fält 
V = frivillig uppgift 
blankt = lämna uppgiften om den finns 
 

Innehållet i en begärsfil 
 

Position Uppgift Villkor-
lighet 

Längd 

    
1 - 8 POSTKOD (=RVKSSELE) P 8 

9 – 12  FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGSÅR  (=2018) 
Förskottsinnehållningsåret är kalenderåret för skattekortens ikraft-

trädande, d.v.s. det år vars förskottsinnehållningsuppgifter det är 

fråga om. 

P 4 

13 - 23  PENSIONSTAGARENS FINSKA PERSONBETECKNING 
Personbeteckningen anges i form ddmmåå-NNNT, där binde-
strecket är tecken för århundradet. Skiljetecknet, dvs. århundra-
dets kod, kan också vara ett plustecken (+) eller ett stort A (A). 

 

P 11 

24 - 32 NUMRET PÅ DEN SOM BEGÄR DIREKTÖVERFÖRING  
Den som begär direktöverföring är den som sköter begäran till 
Skatteförvaltningen på begäran av en eller flera pensionsutbeta-
lare. Om pensionsutbetalaren själv begär direktöverföring, anges 
pensionsutbetalarens FO-nummer. Som nummer för den som 
begärt direktöverföring används således numret för det företag 
som Skatteförvaltningen handlar med. 

 

P 9 

33 - 41 PENSIONSUTBETALARE  
FO-numret anges i form nnnnnnn-t  
Uppgiften meddelas även om den redan har angetts i den tidigare 

punkten.  

P 9 

    
42- 141 PENSIONSTAGARENS EFTERNAMN  

Uppgiften justeras mot vänstra kanten. Basuppgift tom. 
 

P  100  

142 - 241  PENSIONSTAGARENS FÖRNAMN 
Uppgiften justeras mot vänstra kanten. 
Basuppgift tom. 

P 100 

242 - 416  RESERVUTRYMME   175 

417 - 418 BOSÄTTNINGSSTATENS LANDSKOD  
Ange landskoden med 2 bokstäver. Annat land är XX.  
 

P 2 

419 - 453 HEMVISTSTATENS NAMN  
Om landskoden på bosättningsstaten är XX ska bosättningssta-

 35 
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tens namn anges med bokstäver i denna punkt. Annars anges 

bara landskoden och inget namn.  

454 - 455 MEDBORGARSKAP MED LANDSKOD 
Ange landskoden med 2 bokstäver. Annat land är XX. Uppgiften 

anges sådan som den finns i pensionstagarens uppgifter. 

 2 

456 - 490 MEDBORGARSKAP MED BOKSTÄVER 
Om landskoden på medborgarskapet är XX ska medborgarskapet 

anges med bokstäver i denna punkt. Annars anges bara landsko-

den och inget namn. 

 35 

491 – 492  ANNAT MEDBORGARSKAP MED LANDSKOD 
Om kunden har dubbelt medborgarskap och pensionsutbetalaren 

vet om det, ska även det andra medborgarskapet anges med 

hjälp av landskoden. Ange landskoden med 2 bokstäver. Annat 

land är XX. 

 2 

493 - 527 ANNAT MEDBORGARSKAP MED BOKSTÄVER 
Om landskoden på medborgarskapet är XX ska medborgarskapet 

anges med bokstäver i denna punkt. Annars anges bara landsko-

den och inget namn. 

 35 

528 - 529  
 

KOD FÖR PENSIONENS PRESTATIONSSLAG 
Värden: 
 
B1 = Av offentligt samfund betald arbetspension (ej intjänats i af-
färsverksamhet) 
 
B2 = Annan prestation (bl.a. arbetspension, avträdelsepension 
och olycksfallspension) som baserar sig på socialskyddslagstift-
ningen 
 
B3 = Av Folkpensionsanstalten eller Statskontoret betald annan 
pension än arbetspension 
 
B4 = Köpt pension som utgör förvärvsinkomst (bl.a. själv eller av 
arbetsgivaren tecknade pensioner som grundar sig på en frivillig 
pensionsförsäkring) 
 
B5 = Pension som intjänats i offentligt samfunds rörelseverksam-
het 
 
B7 = Annan pension än sådan som avses i punkt B1-B5 eller B8 

(t.ex. pension som grundar sig på trafikförsäkring och annan risk-

försäkring)  

B8 = Köpt pension som utgör kapitalinkomst (bl.a. pension som 

baserar sig på en individuell, själv tecknad pensionsförsäkring) 

B9 = Pension som grundar sig på en frivillig individuell pensions-

försäkring och som beskattas som kapitalinkomst ökad med 20 

procent (eurobeloppet anges utan förhöjning) 

P4 = Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt spa-

P 2 
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rande och utgör förvärvsinkomst 

P5 = Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt spa-

rande och beskattas som kapitalinkomst 

P6 = Prestation som grundar sig på ett avtal om långtidssparande 

och utgör kapitalinkomst ökad med 20 procent (eurobeloppet 

anges utan förhöjning) 

Ange varje prestationsslag separat, dvs. i olika begärsposter. 

Olika typer av pension som ingår i samma prestationsslag räknas 

ihop om samma uppgifter gäller dem alla. 

    

530 RESERVUTRYMME 

 

 1 

531 - 540  PENSIONSINKOMST FÖR 2018 

Pensionsutbetalarens uppskattning av skattepliktig pension, liv-

ränta e.d. som betalas för 2018. Pensionen anges med inledande 

nollor i hela cent utan skiljetecken. I beloppet ska ingå pensioner 

som betalats i naturaförmån till det belopp de har vid anmälnings-

tidpunkten. 

P 10 

541 - 590 RESERVUTRYMME 

 

 50 
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Skatteförvaltningens svarsuppgifter 
 

Position Uppgift Villkor-
lighet 

Längd 

    
591 -593   FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGSPROCENT PÅ PENSION  

Skatteförvaltningen anger procenten med en halv procents nog-
grannhet. T.ex. 445 betyder en innehållningsprocent enligt 44,5 
%.  
Om beräkningen misslyckas, är värdet tomt.  

 3 

594  KOD FÖR LYCKAD/MISSLYCKAD BERÄKNING 
0 = beräkning av innehållningsprocenten lyckades 
1 = begäran identifierades inte 
2 = begäran identifierades, men beräkningen misslyckades 
4 = begäran gällde allmänt skattskyldig som enligt skatteförvalt-
ningens uppgift är begränsat skattskyldig 
5 = skattebyrån har spärrat skattekortsberäkningen 
 

 1 

595 - 596 HEMVISTSTATENS LANDSKOD 
Enligt Skatteförvaltningens uppgifter är hemviststatens landskod 

annan än den som anmäldes av pensionsutbetalaren. Här anges 

den landskod enligt vilken beskattningen beräknades. 

 2 

597 - 650 RESERVUTRYMME 
Tillgänglig för pensionsutbetalaren/den som gjorde begäran. 
Skatteförvaltningen ändrar inte uppgiftens värde. 

 54 

 


