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Datum

Version

Beskrivning

19.1.2022

1.0

Första version för skatteåret 2022

ALLMÄN BESKRIVNING
Syftet med dokumentet är att förklara formen av uppgifter som ska lämnas in
och beskriva hur materialet kontrolleras. Mer information finns även i
dokumentet Elektroniska deklarationer och anmälningar, Allmän beskrivning
(pdf) (skatt.fi > Skatteförvaltningen > Utvecklare > Instruktioner > Elektroniska
deklarationer och anmälningar, allmän beskrivning).
Årsanmälan ska lämnas till Skatteförvaltningen elektroniskt.
Pappersblanketter är inte tillgängliga.
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BESKRIVNING AV DATAFLÖDET
Du kan kontrollera vilket autentiseringssätt för dataflödet och vilken behörighet
det krävs samt var i dataflödet auktoriseringen kan kontrolleras på sidan

Autentiseringssätt, behörigheter och representationsrätter (Ilmoitin.fi >
Anvisningar och hjälpmedel > Autentiseringssätt, behörigheter och
representationsrätter).
Enligt 16.2 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) ska
försäkringsanstalterna, pensionsstiftelserna och övriga pensionsanstalter,
utländska försäkrings- eller pensionsanstalters representanter eller förmedlare
i Finland samt inlåningsbanker, fondbolag och värdepappersföretag tillställa
Skatteförvaltningen uppgifter om premier för pensionsförsäkringar och
inbetalningar som grundar sig på långsiktiga sparavtal, vilka har betalts av
skattskyldiga, samt utredning om huruvida premierna och inbetalningarna är
avdragsgilla. Skyldigheten att lämna uppgifter gäller endast premierna för
sådana frivilliga pensionsförsäkringar och sådana inbetalningar för långsiktiga
sparavtal som tagits av fysiska personer.
3

KORRIGERING AV UPPGIFTER
Korrigeringen av uppgifterna beskrivs i den årsspecifika anvisningen på
sidan Korrigering av årsanmälningar (skatt.fi > Skatteförvaltningen >
Utvecklare > Postbeskrivningar > Årsanmälningar > Korrigering av
årsanmälningar).
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GILTIGHET
Strukturerna och kontrollerna i denna postbeskrivning är giltiga i
produktionsmiljön fr.o.m. 29.3.2022 och de är i kraft tills en ny version av
postbeskrivningen publiceras.
Tidsfristerna för att lämna uppgifter för olika år finns på sidan Utvecklare
under Tidschema (skatt.fi > Skatteförvaltningen > Utvecklare > Tidsschema
åååå).
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ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET

Version Kod

Uppgift

Förklaring

1.0

10-13/058

Betalningsår

Ändring i årtal

174-208/041
209-243/042

Kontaktpersonens namn
Kontaktpersonens telefonnummer

Uppgifterna har förändrats
obligatoriska (P).
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UPPGIFTSFÖRTECKNING

Position Kod P/V T

L/T

Beskrivning

Form

Tillåtna
värden

1-8

000 P

9

082 V

10-13

058 P

14

180 P

T

Postkod

AN8

VSELVAKE

Radering

A1

D

T

Betalningsår

VVVV

2022

T

Typ av avtal

N1

1,2,3,4,5,9

Se sektion 9.3 Typ av avtal
15-27

010 P

T

Försäkringsanstaltens eller
tjänsteleverantörens FO-nummer

YTUNNUS2

28-38

083 P

T

Personbeteckningen av den försäkrade eller
den som är berättigad till besparingarna eller
en fysisk persons FO-nummer

YTUNNUS||
HETU

39-51

183 P

Avdragbara premier för en frivillig individuell
pensionsförsäkring eller inbetalningar som
grundar sig på långsiktiga sparavtal

R10,2

Se sektion 9.4 Avdragsbara avgifter
52-77

184 P

T

Försäkringens eller avtalets nummer

AN26

Se sektion 9.5 Försäkringens eller avtalets
nummer
Programmets tidstämpel

PPKKVVVV
HHMMSS

Namnet på den försäkrade eller den som har
rätt till sparmedlen

AN35

Programvara som producerat anmälan

AN35

Uppgift som indentifierar den programvara
som producerat anmälan

YTUNNUS_AN2

041 P

Kontaktpersonens namn

AN35

042 P

Kontaktpersonens telefonnummer

PUHELIN2

999 P

Avslutningskod

+N8

78-91

198 P

92-126

085 V/P ET

127-161

048 P

162-173

014 P

174-208
209-243

T

*
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KONTROLLER

Ny/
Ändr

8

Kod

Beskrivning av beräkningsregel eller kontroll

083
085

#1352; Namnet på den försäkrade eller den som har rätt till sparmedlen (085) är en
obligatorisk uppgift om det i punkten Personbeteckning/FO-nummer för den försäkrade
eller den som har rätt till sparmedlen (083) har angetts en konstgjord beteckning.

010
083

#1308; Beteckningarna (010 och 083) får inte vara samma.

ANMÄRKNINGAR
Inga anmärkningar för dataflödet.

9
9.1

EXEMPEL OCH INSTRUKTIONER
Utgifterna som anges i denna årsanmälan
Försäkringsbolag och LS-serviceleverantörer anmäler med denna årsanmälan
de i beskattningen avdragbara premierna för frivilliga pensionsförsäkringar
som tagits av privatpersoner och inbetalningar som grundar sig på långsiktiga
sparavtal. Denna årsanmälan är inte avsedd för andra uppgiftslämnare.
Med denna årsanmälan anmäls inte premier för obligatoriska
pensionsförsäkringar eller sådana frivilliga pensionsförsäkringar som
arbetsgivaren tecknat för arbetstagaren. Arbetsgivaren anmäler premierna för
dessa försäkringar till inkomstregistret tillsammans med de utbetalda lönerna.
Premierna anges till bruttobelopp i denna årsanmälan.

9.2

Begränsat skattskyldiga
Uppgifter om begränsat skattskyldigas avdragbara premier för frivilliga
individuella pensionsförsäkringar och betalningarna för avtal om lång-siktigt
sparande ska lämnas enligt denna postbeskrivning. Begränsat skattskyldiga
ska ha en finsk personbeteckning för att uppgifterna kan lämnas.

9.3

Typ av avtal
1 = Frivillig pensionsförsäkring som tecknats före 18.9.2009
2 = Frivillig pensionsförsäkring som tecknats 18.9.2009 eller senast
31.12.2012
3 = Avtal om långtidssparande som tecknats senast 31.12.2012
4 = Avtal om långtidssparande som tecknats 1.1.2013 eller därefter

5 = Frivillig pensionsförsäkring som tecknats 1.1.2013 eller därefter
9 = I 96 § 6 mom. i inkomstskattelagen avsedd premie för en idrottares
frivilliga pensions- och/eller olycksfallsförsäkring
9.4

Avdragsbara avgifter
I denna punkt anges sådana premier för en frivillig pensionsförsäkring eller
sådana betalningar baserade på avtal om långsiktigt sparande som dras av
från kapitalinkomst. Avdragsrätten gäller premierna för en sådan försäkring
som tecknats av den skattskyldige eller dennes make där den skattskyldige är
försäkrad, samt avtal om långsiktigt sparande som ingåtts av den
skattskyldige eller dennes make och där den skattskyldige är berättigad att få
sparmedlen enligt lagen om bundet långsiktigt sparande. Premierna för
sådana försäkringar som tecknats av någon annan anges inte här.
I denna punkt anges också avdragbara premier för en dödsfallsförsäkring som
hänför sig till en frivillig pensionsförsäkring som tecknats 18.9.2009 eller
därefter. Premien är avdragbar till den del dödsfallsförsäkringens ersättning
inte överskrider pensionsförsäkringens sparbelopp.
Premierna är avdragbara upp till 5000 euro. Premierna anges till
totalbeloppet, också den eventuella del av premierna som överstiger
avdragsrätten.
Närmare information om avdragbarheten och anmälan av premierna finns i
Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av långsiktiga sparavtal och
frivilliga pensionsförsäkringar tecknade av privatpersoner (dnro
VH/173/00.01.00/2021).

9.5

Försäkringens eller avtalets nummer
Pensionsförsäkringar anges skilt för varje försäk-ring och de fördelas enligt
försäkringens nummer. Långsiktiga sparavtal anges skilt för varje avtal och
avtalen fördelas enligt penningkonto, förvaringskonto eller avtalets nummer.
Uppgiften får vara alfanumerisk.

