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1 ALLMÄNT 

Anvisningen Direktöverföring av förskottsinnehållningsuppgifter som gäller för allmänt 
skattskyldiga pensionstagare 2018 beskriver hur direktöverföringsbegäran ska göras, för-
farandet i anknytning till det och elektroniska tjänster som används för att förmedla uppgif-
terna. 

Vi har gjort de årliga ändringar som gäller året 2018 i postbeskrivningen av förskottsinne-
hållningsuppgifter som gäller allmänt skattskyldiga pensionstagare.  

Poststrukturen har inte ändrats. 

Pensionsstöd som FPA utbetalar har lagts till i prestationsslagen (AB). Avträdelseersätt-
ning som LPA utbetalat har tagits bort från prestationsslagen (11). 

 

Begäran om direktöverföring ska göras senast 8.11.2017  

Anvisningar och postbeskrivningar som gäller direktöverföring publiceras årligen och de 
finns på adressen skatt.fi > Om Skatteförvaltningen > Information om beskattning > Ut-
vecklare > Postbeskrivningar >  Postbeskrivningar av direktöverföringar  och övriga an-
mälningar och deklarationer. 

 

2 KONTAKTUPPGIFTER I TEKNISKA FRÅGOR 

Frågor i elektroniskt format: 

E-post: tiedonsiirto(at)vero.fi 

 

3 ÄNDRINGAR I PENSIONSANSTALTENS UPPGIFTER 

Anmäl ändringarna i pensionsanstaltens namn- och adressuppgifter per brev, med e-post 
eller per fax till Skatteförvaltningen, adressen: 

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 120 tecken långa poster med fast längd. Uppgifterna i posterna ska vara i 
teckenformat. Positionerna 1–93 innehåller uppgifterna som pensionsutbetalaren angett 
och positionerna 94–100 Skatteförvaltningens svarsuppgifter. I begärsfilen som pensions-
utbetalaren sänt är positionerna 94–100 tomma. Positionerna 101–120 är reservutrymme 
som pensionsutbetalaren kan använda. 

Postens uppgifter placeras enligt positionen och det får inte finnas blanktecken mellan 
uppgiftsfälten.  

Varje post inleds med en postkod på 8 tecken. Koden anges i versaler (stora bokstäver). 

Dataström Postkod 

http://www.vero.fi/sv-FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Elektronisk_kommunikation/Utvecklare/Postbeskrivningar/Postbeskrivningar_av_direktoverforingar_(15961)
http://www.vero.fi/sv-FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Elektronisk_kommunikation/Utvecklare/Postbeskrivningar/Postbeskrivningar_av_direktoverforingar_(15961)
http://www.vero.fi/sv-FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Elektronisk_kommunikation/Utvecklare/Postbeskrivningar/Postbeskrivningar_av_direktoverforingar_(15961)
mailto:ORSI-ilmoitukset@vero.fi
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Uppgifter om förskottsinnehållning av 
allmänt skattskyldiga pensionstagare 

VKESSELE 

 

Justera alfabetiska uppgifter mot uppgiftsfältets vänstra kant. Beloppsfälten förses med in-
ledande nollor. Alla 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 helhetskomplex på basis av FO-numret till den som bett 
om direktöverföringsuppgifterna. Pensionsanstaltens namn skrivs ut på basis av pens-
ionsanstaltens FO-nummer på meddelandet som går till pensionstagaren. 

Om adb-servicecentralerna har ett behov av att fördela de filer som begärts med samma 
FO-nummer till olika helheter kan reservutrymmet i bitgrupperna 101–120 också använ-
das till det. Skatteförvaltningen ändrar inte uppgiftens värde. 
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5  POSTBESKRIVNING 

En post med fast längd ska bestå av 120 tecken. 
 
Villkorlighet 
P = obligatoriskt fält 
V = frivillig uppgift 
blankt = uppgiften visas om den finns 
 

Innehållet i en begärsfil 
 

Position Uppgift Villkor-
lighet 

Längd 

    
1 - 8 POSTKOD (=VKESSELE) 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 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 FÖRETAGS- OCH ORGANISATIONSNUMRET PÅ DEN SOM 
BEGÄR DIREKTÖVERFÖRING  

Den som begär direktöverföring är den som framställer be-
gäran till Skatteförvaltningen på begäran av en eller flera 
pensionsutbetalare. Om den som begär direktöverföring är 
pensionsutbetalaren själv, ange pensionsutbetalarens FO-
nummer. Som nummer för den som begärt direktöverföring 
används således numret för det företag som Skatteförvalt-
ningen handlar med. FO-numret anges i form NNNNNNN-T  

 
 

P 9 

33 - 41 PENSIONSUTBETALARENS FÖRETAGS- OCH 
ORGANISATIONSNUMMER  
FO-numret anges i form NNNNNNN-T  
Uppgiften ska anges även om den redan har angetts i den tidigare 

punkten.  

P 9 

    
42 PENSIONSINKOMSTENS MYNTENHET ÄR EURO  

Tillåtet värde = 1  
 

P 1 

43 - 52 PENSIONSINKOMST FÖR 2018 
Pensionsutbetalarens uppskattning av den skattepliktiga pension, 

prestation eller avträdelseersättning som betalas för 2018. I euro 

med hela cent utan skiljetecken, inledande nollor. I beloppet ska 

ingå de pensioner som betalas som naturaförmån lika stora som 

de är då de anmäls. 

P 10 

53 - 54 PRESTATIONSSLAG 
 

P 2 
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A = Folkpension (A ska sparas i position 53 och position 54 måste 
vara tom.) 
 
03 = Pension som grundar sig på arbets- eller tjänsteförhållande 
och arbetslivspension. 
Ålders-, invalid-, arbetslöshets- och veteranpension samt förtida 
ålderspension och rehabiliteringsstöd 
 
04 = Förmånstagarpension och familjepensioner, 
när pensionen grundar sig på EU:s förordning om social trygghet 
eller på EU:s grundförordning. Här anges inte familjepensioner 
som baserar sig på olycksfalls- och trafikförsäkring och inte heller 
FPA:s familjepension. 
 
24 = Deltidspension och partiell förtida ålderspension 
 
25 = Delinvalidpension och partiellt rehabiliteringsstöd 
 
06 = Avträdelse- och generationsväxlingspension 
 
07 = Övriga pensioner som utgör förvärvsinkomst (exkl. 13 och 
F1) 
t.ex. invalidpension eller familjepension som baserar sig på an-
svarsförsäkring när pensionen inte grundar sig på EU:s förordning 
om social trygghet eller på EU:s grundförordning 
 
O = Familjepension som FPA utbetalar (O ska sparas i position 53 
och position 54 måste vara tom.) 
 
12 = Avträdelsestöd 
 
13 = Förvärvsinkomstandel av en pension som baserar sig på en 
frivillig pensionsförsäkring och prestationer som grundar sig på ett 
avtal om långsiktigt sparande och som utgör förvärvsinkomst. Med 
prestationsslag 13 ska anges också pension som grundar sig på 
en EU-tjänstemans frivilliga pensionsförsäkring (inte enligt förord-
ningarna) och som ska beskattas som förvärvsinkomst. 
 
14 = Kapitalinkomstandel av en pension som baserar sig på en 
frivillig pensionsförsäkring och prestationer som grundar sig på ett 
avtal om långsiktigt sparande 
 
15 = Pension med endast sjukförsäkringens sjukvårdspremie om 
ens den 
 
AA = Garantipension 
 
AB = Pensionsstöd 
 
C = Pension som grundar sig på en obligatorisk olycksfallsförsäk-
ring 
Här anges olycksfalls- och familjepension som baserar sig på en 
lagstadgad obligatorisk och frivillig olycksfallsförsäkring eller -
skydd när pensionen grundar sig på EU:s förordning om social 
trygghet eller på EU:s grundförordning. (C ska sparas i position 53 
och position 54 måste vara tom.) 
 
CL = Pension som grundar sig på en obligatorisk trafikförsäkring 
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Här anges invalidpension och familjepension som baserar sig på 
obligatorisk trafikförsäkring eller trafikskadeskydd när pensionen 
inte grundar sig på EU:s förordning om social trygghet eller på 
EU:s grundförordning. 
 
F1 = Pension som grundar sig på en EU-tjänstemans frivilliga 
pensionsförsäkring (inte enligt förordningarna) och som ska bes-
kattas som förvärvsinkomst ökad med 20 % procent (Prestations-
beloppet ska anges utan förhöjning) 
 
V1 = Pension som grundar sig på en frivillig individuell pensions-
försäkring och som beskattas ökad med 20 % (Prestationsbelop-
pet ska anges utan förhöjning) 
 
V3 = Prestation som grundar sig på ett avtal om långtidssparande 
och som utgör kapitalinkomst och som beskattas ökad med 20 % 
(Prestationsbeloppet ska anges utan förhöjning) 
 
Om pensionstagaren får flera olika pensioner från samma pens-
ionsutbetalare ska de olika pensionsslagen anmälas separat. 
Skapa en egen begärspost för varje pensionsslag. 
 

55 - 60 PENSION FR.O.M. ÅÅÅÅMM 
Den första dagen anges om pensioner som börjat 2016 eller där-

efter ifall pensionsslaget är 03 eller C eller CL. 

V 6 

61 - 90 PENSIONSTAGARENS NAMNUPPGIFTER  
Efter- och förnamn 

P 30 

91 - 93 PENSIONSTAGARENS HEMKOMMUN (ansökandes uppgift) 
Hemkommun från pensionsutbetalarens uppgifter. 

V 3 
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Skatteförvaltningens svarsuppgifter 
 

Position Uppgift Villkor-
lighet 

Längd 

    
94 - 96  FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGSPROCENT FÖR 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 

97  KOD FÖR LYCKAD/MISSLYCKAD BERÄKNING 
0 = beräkningen av innehållningsprocenten lyckades 
1 = begäran identifierades inte 
2 = begäran identifierades, men beräkningen misslyckades 
4 = begäran om allmänt skattskyldig som enligt Skatteförvaltning-
ens uppgift är begränsat skattskyldig 
5 = skattekortsberäkningen har spärrats av skattebyrån 
 

 1 

98 - 100 PENSIONSTAGARENS HEMKOMMUN (svarsuppgift) 
 

 3 

101–120 RESERVUTRYMME  20 

 
 
 


