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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 
förskottsinnehållningsuppgifter för lön 2018. 

Postbeskrivningen som gäller förskottsinnehållningsuppgifter för lön innehåller de årliga 
ändringarna för år 2018. 

Poststrukturen har inte ändrats.  

 

Man ska begära direktöverföring senast 31.1.2018.  Se anvisning. 

Inkomstgränserna för det graderade skattekortet är inte ännu tillgängliga. Kontrollera 
gränserna på webbadressen skatt.fi, där de visas i mitten av december.  

Anvisningarna och postbeskrivningarna för direktöverföring publiceras årligen på 

www.skatt.fi > Om Skatteförvaltningen > Information om beskattning > Utvecklare > Post-

beskrivningar >  Postbeskrivningar av direktöverföringar och övriga  deklarationer och 

anmälningar. 

 

2 KONTAKT I TEKNISKA FRÅGOR 

Frågor om elektroniskt format: 

e-post: tiedonsiirto(at)vero.fi 

 

3 DATAPOST MED FAST POSTLÄNGD 

Filen består av poster som har fast längd på 140 tecken. Uppgifterna i posterna ska vara i 
teckenformat. Positionen 1–61 innehåller uppgifter som arbetsgivaren meddelat och posit-
ionen 62–119 Skatteförvaltningens svarsuppgifter. Positionen 52, 54–61 och positionen 
120–140 är reservutrymme som arbetsgivaren 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). 

Dataflöde Postkod 

Direktöverföring av förskottsin-
nehållningsuppgifter för lön 

VKESSPAE 

 

Alla uppgifter i poster med fast postlängd ska vara i teckenformat. 

Beloppsfälten förses med inledande nollor. Alla belopp anges i euro och cent utan skilje-
tecken, t.ex. 1681 euro 89 cent anges som talet 168189. Om uppgiften saknas ska be-
loppsfältet fyllas med nollor. Förtecken används inte i beloppsfälten och beloppet får inte 
vara negativt. 

Justera alfabetiska uppgifter mot uppgiftsfältets vänstra kant.  

Alla de uppgifter i postbeskrivningen som har bokstaven P i villkorlighetskolumnen är obli-
gatoriska. 

Uppgifterna returneras som en helhet till den som begärt om direktöverföringsuppgifterna 
på basis av dennes FO-nummer. Den som begär direktöverföring kan vid behov fördela 
uppgifterna separat för varje arbetsgivare/redovisningsenhet enligt punkt 3.2 i anvisnings-
brevet. 

 

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)
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4 POSTBESKRIVNING 

En post med fast längd ska bestå av 140 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 (=VKESSPAE) 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  LÖNTAGARENS 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 

24–36 NUMRET PÅ DEN SOM BEGÄR DIREKTÖVERFÖRING  
Den som begär direktöverföring är den part som framställer en 
begäran till Skatteförvaltningen på begäran av en eller flera utbe-
talare. Om den som begär direktöverföring är betalaren själv, 
ange prestationsbetalarens FO-nummer. 
 
Som numret för den som begärt direktöverföring anges adb-
servicecentralens eller arbetsgivarens officiella FO-nummer eller 
redovisningsenhetens nummer, som består av FO-numret och 
numret för redovisningsenheten (med bindestreck). Som nummer 
för den som begärt direktöverföring används således numret för 
det företag som Skatteförvaltningen handlar med. Skatteförvalt-
ningen kombinerar uppgifterna så att de uppgifter som har samma 
nummer i denna punkt returneras i samma svarsfil. 

 FO-numret anges i formen NNNNNNN-Nbbbb, där b:et är 
ett blankotecken. Till exempel: 0123456-2bbbb. 

 Redovisningsenhetens nummer anges i formen 
NNNNNNN-N-NNN, t.ex. 0123456-2-002 

 

P 13 

37–49 ARBETSGIVARENS NUMMER  
Arbetsgivarens officiella FO-nummer eller redovisningsenhetens 
nummer (med mellanstreck) eller om FO-numret saknas, en finsk 
personbeteckning uppges i position 37–49. Den som har begärt 
uppgifterna kan också använda uppgiften för att decentralisera 
uppgifterna.  

 FO-numret anges i formen NNNNNNN-Nbbbb, där b:et är 
ett blankotecken, t.ex. 0123456-7bbbb 

 Redovisningsenhetens nummer anges i formen 
NNNNNNN-N-NNN, t.ex. 0123456-7-002. 

 Personbeteckningar anges med bindestreck i formatet 

P 13 
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ddmmåå-NNNTbb, där b:et är ett blankotecken. Skiljeteck-
net, dvs. århundradets kod, kan utgöras av ett bindestreck 
(-), ett plustecken (+) eller ett stort A (A). 

 

    
50 MÅNADS-/TIMLÖN 

Tillåtna värden: 
1 = månadslön 
2 = timlön 
0 = ingen indelning i månads-/timavlönade 

 

P 1 

51 TYP AV BEGÄRAN  
Tillåtna värden: 
1 = förskottsinnehållningsbegäran om lön av huvudsyssla till lands 
2 = förskottsinnehållningsbegäran om sjöarbetsinkomst (rederier) 
3 = förskottsinnehållningsbegäran om inkomst av bisyssla till 
lands 
En fil kan innehålla flera förskottsinnehållningsbegäranden för 
huvud- och bisyssla till en och samma person. Då är de separata 
begäranden och avviker åtminstone när det gäller typ av begäran. 

 

P 1 

52  RESERVUTRYMME 
 

V 1 

53 BETALAREN ÄR FÖRMÅNSBETALARE 
1 = Ja. 
Anteckna 1 i denna position om den som gör betalningen är beta-
laren av skattepliktigt social- och arbetslöshetsskydd, försäkrings-
baserade prestationer eller andra motsvarande förmåner och an-
vänder sig av förfarandet för direktöverföring av uppgifter om för-
skottsinnehållning på lön för att få innehållningsuppgifter för att 
verkställa förskottsinnehållning på förmåner. 
I annat fall lämnas positionen tom. 

V 1 

54–61 RESERVUTRYMME 
Reservutrymme som arbetsgivaren kan använda tills vidare. Re-

servutrymmet används för att kunna göra tillägg i postbeskrivning-

en utan att positionen för de tidigare uppgifterna ändras. 

V 8 
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Skatteförvaltningens svarsuppgifter 
 

Position Uppgift Villkor-
lighet 

Längd 

    
62–71  EN INKOMSTGRÄNS  

 
Den relaterade inkomsten under tiden 1.2–31.12.2018 
 
Ersätter inkomstgränserna som räknats ut för löneperioden på 
basis av årsinkomsten. 
 
Inkomstgräns = 11,5 x årsinkomst/12,5. Ange lönegränsen då 
positionen 72 = 1. Den enda inkomstgränsen anges i cent utan 
skiljetecken mellan euro och cent och med nollor i början. 

 

 10 

72  SPECIFIKATION AV INNEHÅLLNINGSPROCENTEN  
Värden: 
1 = grund- och tilläggsprocent för huvudsyssla; (Skattekort för 
inkomst av huvudsyssla); innehållningsuppgifterna i positionen 
73–88 
 
2 = innehållningsprocent för löneinkomst för frilansare (”frilans-
skattekort”); innehållningsuppgifterna i positionen 89–91. 
 
3 = procent för bisyssla (Skattekort för biinkomst); grundprocenten 
för bisyssla finns i positionen 92–94 och tilläggsprocenten för bi-
sysslan i positionen 105–107. Även innehållningsprocenten och 
tilläggsprocenten för löneinkomst/sjöarbetsinkomst (”Skattekort för 
lön”) med inkomstgräns för en pensionstagare finns i den här 
punkten. 
 
4 = graderat skattekort; innehållningsuppgifterna i positionen 108–
116. 
 
5 = skattebyrån har spärrat skattekortsberäkningen 
 
6 = beräkningen av innehållningsprocenten misslyckades; posit-
ionerna 73–116 är tomma. 
 
7 = arbetsgivaren är inte i arbetsgivarregistret och positionerna 
73–116 är tomma. 
 

 1 

73–75 INNEHÅLLNINGSPROCENT FÖR LÖN/GRUNDPROCENT 
Alla procenttal i postmodellen uppges med en decimals nog-
grannhet utan skiljetecken. Värdet 235 i positionerna avser att 
innehållningen ska verkställas enligt 23,5 %. 
Innehållningsprocenten för lön anges då positionen 72 = 1. 

 

 3 

76–85 FÖRVÄRVSINKOMST PER ÅR  
Löntagarens årsinkomstgräns uppges i hela cent utan skiljetecken 
mellan euro och cent med inledande nollor 
Motsvarande inkomst för löneperioden kan räknas ut med följande 
koefficienter: 
1/12  månadslön 

 10 
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1/24 lön som betalas två gånger i månaden 
1/26 lön som betalas per två veckor 
1/52 lön som betalas en gång i veckan 
1/364 lön som betalas per dag 
1/360 sjöarbetsinkomst som betalas per dag. 
Om räkneoperationen inte går jämnt ut, görs en avrundning till 
närmaste femtal i hela cent. Förvärvsinkomsten per år anges när 
positionen 72 = 1. 

 

86–88 TILLÄGGSPROCENT  
Tilläggsprocenten för lön anges med en decimals noggrannhet 
utan skiljetecken. Till exempel 235 = 23,5 %. 
Tilläggsprocenten anges då positionen 72 = 1. 
 

 3 

89–91 INNEHÅLLNINGSPROCENT FÖR FRILANSARENS LÖN  
Fastställd innehållningsprocent för lön för frilans. Innehållnings-
procenten uppges med en decimals noggrannhet utan skiljeteck-
en, t.ex. 235 = 23,5 %. 
Om löneinnehållningsprocenten anges i detta fält är positionen 
73–88 tom. Procenten anges då positionen 72 = 2. 

 

 3 

92–94 INNEHÅLLNINGSPROCENT FÖR LÖN FRÅN BISYSSLA ELLER 
PENSIONSTAGARENS LÖN 
Innehållningsprocenten för biinkomster eller pensionstagarens lön 
anges med en decimals noggrannhet utan skiljetecken, t.ex. 235 = 
23,5 %. 
Innehållningsprocenten anges när positionen 72 = 3. 
Inkomstgränsen finns i positionen 95 – 104 och tilläggsprocenten i 
positionen 105 – 107. Om skattekortet för biinkomst är utan in-
komstgräns är positionen 95 – 104 och positionen 105 – 107 tom. 
 

 3 

95–104 INKOMSTGRÄNS FÖR LÖN FRÅN BISYSSLA ELLER 
PENSIONSTAGARENS LÖN 
Inkomstgränsen är det centbelopp till och med vilket procenten i 
positionen 92 – 94 kan tillämpas. Om positionen 95 – 104 är tom, 
kan procenten i position 92 – 94 tillämpas på biinkomsterna utan 
begränsning. Om uppgiften har angetts tillämpas för den del som 
överskrider inkomstgränsen den tilläggsprocent för biinkomster 
eller pensionstagarens lön som finns i position 105 – 107. 
Inkomstgränsen uppges i hela cent utan skiljetecken mellan euro 
och cent men med de inledande nollorna. 
Inkomstgränsen anges då positionen 72 = 3. Om skattekortet för 
biinkomst är utan inkomstgräns är positionen 95 – 104 tom. 
 

 10 

105–107 TILLÄGGSPROCENT FÖR LÖN FRÅN BISYSSLA ELLER 
PENSIONSTAGARENS LÖN 
Tilläggsprocenten tillämpas när inkomstgränsen för lönen för bi-
syssla eller pensionstagarens lön (positionen 95 – 104) över-
skrids. Tilläggsprocenten uppges med en decimals noggrannhet 
utan skiljetecken, t.ex. 235 = 23,5 %. 
Tilläggsprocenten anges då positionen 72 = 3. Om skattekortet för 
biinkomst är utan inkomstgräns är positionen 105 – 107 tom. 
 

 3 

108 -116 INNEHÅLLNINGSPROCENT FÖR GRADERAT SKATTEKORT  
Innehållningssatserna (3 st.) för graderade skattekort, d.v.s. skat-
tekort för studerande, anges efter varandra med en decimals nog-

 9 
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grannhet utan skiljetecken. T.ex. 000245400 betyder att innehåll-
ningsprocenten för det första inkomstintervallet är 0,0 %. Innehåll-
ningen från det andra inkomstintervallets nedre gräns till dess 
övre gräns ska verkställas enligt 24,5 %. Till den del inkomsten 
överskrider det tredje inkomstintervallets nedre gräns ska förskott-
sinnehållningen verkställas enligt 40,0 %. Inkomstgränserna på 
graderade skattekort är fasta men procentsatserna kan variera. 
Procentsatserna för graderade skattekort anges i svarsuppgifterna 
när positionen 72 = 4. 
. 
 
 

117 -119 BESKATTNINGSKOMMUN  
Kommunkod. Uppgiften kan fattas om utlämnandet av uppgiften 
har begränsats. 
 

 3 

120–140 RESERVUTRYMME  
Reservutrymme för arbetsgivarens behov.  
 
 

 21 

    

    

 


