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Bemyndigande Datum  
152 § 2 mom. 2 punkten i lagen om pension för företagare 31.8.2017 
(1272/2006)  
146 § 1 mom. 2 punkten i lagen om pension för lantbruksföretagare  
(1280/2006)  
Giltighet Diarienummer  
31.8.2017-31.12.2018 A168/200/2017  
Ersätter normen (nr, datum)  
A101/200/2016 15.8.2016 
Mottagare  
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1 ÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED FJOLÅRET 

 
Inga ändringar. 

2 ALLMÄNT 

 
11 kap. 2 § och 18 kap. 14 och 15 § i sjukförsäkringslagen fastslår att om en försäkrad är försäkrad 

med stöd av lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare 

använder man som grund för sjukförsäkringens sjukvårds- och dagpenningspremie 

arbetsinkomsten för respektive år enligt lagen om pension för företagare och lagen om pension för 

lantbruksföretagare till den del denna arbetsinkomst ersätter förvärvsinkomsterna som nämnts i 

bestämmelsen. 
 
Enligt 152 § 2 mom. i lagen om pension för företagare och 146 § 1 mom. i lagen om pension för 
lantbruksföretagare ska pensionsanstalten lämna ut sådana uppgifter till Skatteförvaltningen som 

den behöver för påförande av sjuk-försäkringspremie. För förskottsuppbörden för 2018 anmäls den 
arbetsinkomst som uppskattats för 2018 inklusive indexhöjning, m.a.o. den sannolika vägda 
uppgiften om hela året. Uppgiften an-vänds som grund för sjukförsäkringens dagpennings- och 

sjukvårdspremie då för-skottsinnehållningsprocentsatser och förskottsskatt beräknas för 2018. 
 
Anmäl uppgifterna om uppskattad arbetsinkomst för 2018 senast 8.11.2017. 
 
Uppgifterna anmäls separat för varje försäkring. 
 
Dataöverföringen sker i maskinläsbar form. Förskottsuppbördens datapost har samma struktur 
som årsanmälan för året före förskottsuppbördsåret. T.ex. för lämnande av uppgifter för 2018 
används samma slags postbeskrivning som för inlämnande av året 2017. Endast POSTKOD och 
TRANSAKTIONSSLAG är annorlunda än i posterna för förskottsuppbörden och 
årsanmälningsuppgifterna. 

 
FÖRMEDLING AV UPPGIFTERNA TILL SKATTEFÖRVALTNINGEN 
 
Den uppskattade arbetsinkomsten för förskottsuppbörden för 2018 lämnas in med antingen 

Skatteförvaltningens Ilmoitin-tjänst eller med Tyvi- serviceleverantörens tjänst. Uppgifterna kan inte 

förmedlas med hjälp av andra data- eller lagringsmedier, t.ex. cd-skivor eller minnespinnar. 
 
Mer information om elektronisk förmedling av uppgifter finns på adressen skatt.fi > E-tjänster > 

Elektronisk deklarering. 
 
Uppgiftslämnaren ska spara en kopia av de förmedlade uppgifterna. 

Pensionsanstalten/uppgiftslämnaren har ansvaret för att uppgifterna är innehålls-mässigt rätt. 
 
Informationen lämnas bara en gång till Skatteförvaltningen. Samma uppgifter ska inte skickas in 

flera gånger. 
 
Programleverantören ska se till att deklarationerna motsvarar postbeskrivningen. 

 
Programleverantörerna kan självständigt testa det material som förmedlas med funktionen Kontroll 

av materialet i Skatteförvaltningens Ilmoitin-tjänst. 

 

Tjänsten samt anvisningarna finns på adressen ilmoitin.fi. 
 
KORRIGERING AV UPPGIFTERNA 
 

https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/kontakta-oss/etjanster/elektronisk_deklarerin/
http://www.vero.fi/sv-FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Elektronisk_kommunikation/Utvecklare/Ilmoitin
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Inlämnandet av filer med felaktiga eller bristfälliga uppgifter har spärrats med hjälp av 
kontrollfunktionen. Kontrollfunktionen informerar inlämnaren om det felaktiga värdet i filen samt 
anger de acceptabla värdena. Användaren ska korrigera felet i det program som skapat materialet 
och lämna in den korrigerade filen på nytt.  
För eliminering av felen ska man kontrollera den formella riktigheten av personbeteckningarna 

och FO-numren, att alla obligatoriska uppgifter finns med och att beloppen är korrekta, dvs. att 

posten är till både formen och innehållet felfri. 

3 POST MED FAST LÄNGD 

 
Filen består av 80 eller 90 tecken långa dataposter med fast längd beroende på om man lämnar 

FöPL- eller LFöPL-uppgifter. Postens uppgifter placeras enligt positionen och det finns inte några 

blankotecken mellan uppgiftsfälten. 
 
FöPL-arbetsinkomsten meddelas alltid i en 80 tecken lång post. Endast LPA använder en 90 

tecken lång post för att meddela LFöPL-arbetsinkomsten. 
 
Varje post inleds med en postkod på 8 tecken. Koden anges i versaler. 
 

Dataström Postkod 
Arbetsinkomstuppgifterna för förskotts  VKTYOSVA 

uppbörd  
 
Ange posterna med fast längd i teckenformat. 
 
Beloppfälten förses med förnollor. Beloppen anges i euro och cent utan skiljetecken, t.ex. 1681 

euro 89 cent anges i form 168189. Om uppgiften saknas, fyll i fältet med nollor. Förtecken används 

inte i beloppfälten och ett belopp får inte vara negativt. 
 
Alfabetiska uppgifter justeras mot uppgiftsfältets vänstra kant. 
 
Alla de uppgifter i postbeskrivningen som preciserats med bokstaven O är obligatoriska. 
 
Alla de uppgifter i postbeskrivningen som preciserats med O/V är villkorliga uppgifter. 
 
Skatteförvaltningen förutsätter att teckenuppsättningen för uppgifterna är ISO 8859-1 (ISO-Latin-
1). 
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4 POSTBESKRIVNING 

 
Längden på en post med fast längd måste vara 80 / 90 tecken. 
 

Position Uppgift Obligatorisk Längd 
    

1 - 8 POSTKOD (VKTYOSVA) O 8 

9 TRANSAKTIONSSLAG O 1 
 3 = uppskattat arbetsinkomstbelopp som utgör förhandsuppgift  

 för år 2018   

10 - 13 KALENDERÅR (2018) O 4 

 Anges i formatet åååå   

14 RESERVUTRYMME / GRUNDEN FÖR LFöPL-FÖRSÄKRINGEN  1 
 Grunden för LFöPL-försäkringen anmäls så här:   

 1 = jordbruk   

 2 = sjöarbetsinkomst (=fiskare)   

 3 = jordbruk och sjöarbetsinkomst   

 4 = stipendium   

 5 = jordbruk och stipendium   

 6 = sjöarbetsinkomst och stipendium   

 7 = jordbruk, sjöarbetsinkomst och stipendium   

 Övriga uppgiftslämnare lämnar utrymmet tomt.   

15 - 27 PENSIONSANSTALTENS  FO-NUMMER  (samt  nummer O 13 
 på eventuell redovisningsenhet)   

- FO-numret anges med bindestreck i form 0123456-2bbbb 
där b avser blankotecken (mellanslag)  
- Redovisningsenhetens nummer anges t.ex. i form 0123456-
2-002.  

 
28 - 40 UPPGIFTSLÄMNARENS FO-NUMMER  13 
 Uppgiftslämnarens  FO-nummer  om  pensionsanstalten  inte   

 lämnar uppgiften   

 - FO-numret anges med bindestreck i form 0123456-2bbbb, där   

 b:et är ett blankotecken   

41 - 51 DEN FÖRSÄKRADES PERSONBETECKNING O 11 
 Personbeteckningen anges med skiljetecken i form ddmmåå-   

 

NNNT. Skiljetecknet för personer som är födda på 1800-talet är + 
(plustecken), för personer som är födda på 1900-talet - 
(minustecken) och för personer födda på 2000-talet A (ett stort 
A).   

52 UPPGIFT OM EN FöPL- ELLER LFöPL-FÖRSÄKRAD O 1 
 - Försäkrad enligt FöPL får värdet 1   

 - Försäkrad enligt LFöPL får värdet 2   

53 - 62 BELOPPET AV ARBETSINKOMST O 10 
 Beloppet anges med inledande nollor utan förtecken. Beloppet   

 antecknas i euro och cent utan skiljetecken. T.ex. 1600 euro   
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och 88 cent anges som 0000160088 och 2800,00 euro som  
0000280000. 

 
63 - 70 FÖRSÄKRINGEN BÖRJAR  8 

 I samband med att den uppskattade arbetsinkomsten för 2018   

 meddelas behöver den här uppgiften inte meddelas.   

71 - 78 FÖRSÄKRINGEN GÅR UT  8 
 I samband med att den uppskattade arbetsinkomsten för 2018   

 meddelas behöver den här uppgiften inte anges. Att försäkring-   

 en går ut måste dock beaktas i det uppskattade penningbelop-   

 pet för arbetsinkomst för 2018 (positionerna 53 - 62).   

79 - 80 RESERVUTRYMME  2 

81 - 90 BETALDA LFÖPL-FÖRSÄKRINGSPREMIER V 10 
Dessa bitgrupper är endast för LPA:s bruk.  
Beloppet anges med inledande nollor utan förtecken. Beloppet 
antecknas i euro och cent utan skiljetecken. T.ex. 235 euro och 
80 cent anges som 0000023580 och 235,00 euro som 
0000023500. Om betalningarnas belopp inte kan uppskattas 
fylls bitgrupperna med nollor.  
Premierna anges om försäkringens grund i position 14 är 4, 5, 6 
eller 7.  
Om försäkringsgrunden är 1 - 3, lämnas fältet tomt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Överinspektör Marja-Leena Karhula  
 
 
 
 
 
 
 
 

Överinspektör Suvi Kumpulainen 
 


