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Versionshistoria

1

Datum

Version

Beskrivning

26.1.2021

1.0

Första version för skatteåret 2021

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 >
Postbeskrivningar > Elektroniska deklarationer och anmälningar, allmän
beskrivning).
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BESKRIVNING AV DATAFLÖDET
Enligt § 13 § i Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna
uppgifter ska virkesköpare eller förskottsinnehållningsskyldiga förmedlare
lämna uppgifter till Skatteförvaltningen uppgifter om säljare av virke och
köpesummor, om skogsägaren överlåter rätten att avverka stamvirke i sin
skog åt virkesköparen eller förmedlaren eller genom leveransförsäljning säljer
trävaror, såsom stockar, stolpar, massaved eller brännved, som ska tillverkas
eller har tillverkats av stamvirke samt flis. Virkesköparens skyldighet att lämna
uppgifter gäller endast virkesköp i anslutning till virkesköparens
näringsverksamhet eller virkesköp på vilket förskottsinnehållning har
verkställts.
Med virkesköparens årsanmälan lämnas uppgifter även om begränsat
skattskyldigas virkesförsäljningar. En begränsat skattskyldig ska ha en finsk
personbeteckning för att kunna lämna årsanmälan.
Årsanmälningsuppgiftrna ska lämnas elektroniskt om årsanmälan gäller fem
eller flera inkomsttagare. Skyldigheten att lämna uppgifter elektroniskt gäller
inte fysiska personer eller dödsbon om det inte är fråga om
näringsverksamhet eller jord- och skogsbruk. Virkesköparen svarar för att
uppgifterna är riktiga. En eventuell begäran om komplettering av uppgifterna
riktas till virkesköparen, även om uppgiftslämnaren är en servicecentral.
Närmare instruktioner för anmälan finns på under Blanketter (skatt.fi >
Skatteförvaltningen > Kontakta oss > Blanketter > Årsanmälningar).
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).
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KORRIGERING AV UPPGIFTER
Korrigeringen av uppgifterna beskrivs i den årsspecifika anvisningen på sidan
Årsanmälningar (skatt.fi > Skatteförvaltningen > Utvecklare >
Postbeskrivningar > Korrigering av årsanmälningar för skatteåret åååå).
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GILTIGHET
Strukturerna och kontrollerna i denna postbeskrivning är giltiga i
produktionsmiljön fr.o.m. 26.1.2021 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).

5

DATAFLÖDESKOMBINATIONER
I samma fil med detta dataflöde kan man skicka det följande dataflödet:
 VSPUVYHT
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ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET

Version Kod

Uppgift

Förklaring

1.0

Betalningsår

År har ändrats

7

1518/058

UPPGIFTSFÖRTECKNING

Position Kod P/ T
V
1-8

000 P

10

082 V

12-13

084 P

T

T

L/T Beskrivning

Format

Tillåtna
värden

Postkod

AN8

VSPUERIE

Radering

A1

D

Prestationsslag

AN2

9A,9B,9C

VVVV

2021

9A = Rotköp
9B = Leverans- eller kontantköp
9C = Försäkringsprestation
15-18

058 P

T

Betalningsår

Position Kod P/ T
V

L/T Beskrivning

Format

20-32

010 P

T

*

Virkesköparens personbeteckning eller FOnummer

YTUNNUS2||
HETU2

36-46

083 P

T

*

Skogsägarens personbeteckning eller FOnummer

YTUNNUS||
HETU

48

443 V

T

Skogsägargrupp

N1

Tillåtna
värden

1,2,3,4,5,9

1 = enskild skogsägare eller enskilt dödsbo
2 = makar som äger skogen tillsammans
3 = beskattningssammanslutning
4 = öppet bolag, kommanditbolag eller annan
näringssammanslutning
5 = samfälld skog, väglag, fiskelag eller
skifteslag
9 = aktiebolag, andelslag eller annat samfund
49-59

445 P

60-70

*

Köpesumma eller försäkringsprestation
exklusive moms

R8,2

446 V

Förskottsinnehållning

R8,2

71-81

447 V

Momsens andel som betalats till
virkesförsäljaren

R8,2

83-117

085 V

Skogsägarens namn

AN35

ET *
V/
P

118-240

Reservutrymme

241-275 048 P

Programvara som producerat anmälan

AN35

277-290 198 P

Programmets tidstämpel

PPKKVVVV
HHMMSS

Avslutningskod

N8

999 P
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KONTROLLER

Ny /
Ändr

Kod

Beskrivning av beräkningsregel eller kontroll

083
085

#1081; Skogsägarens namn (085) är en obligatorisk uppgift om du har gett
en konstgjord beteckning i punkten Skogsägarens personbeteckning eller
FO-nummer (083).
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ANMÄRKNINGAR
Inga anmärkningar om dataflödet.

10 EXEMPEL
Filen innehåller säljarens anmälan en säljarspecifikation för
virkesköparens årsanmälan VSPUERIE (000) som producerats av
TestiAccounting Pro (048).
Anmälan lämnas för rotförsäljning 9A (084) för betalningsåret 2021 (058),
då virkesköparens beteckning är 6612663-4 (010), skogsägarens
beteckning 130852-995Y (083), skogsägargrupp är enskild skogsägare 1
(443), köpesumma 12 000 euro 30 cent (445), förskottsinnehållning 2280
euro 06 cent (446), skogsägarens namn SKOGSÄGARE STINA (085).
Specifikationens ordningsnummer är 1, som också är värdet för
avslutningskoden (999).
000:VSPUERIE
084:9A
058:2021
010:6612663-4
083:130852-995Y
443:1
445:12000,30
446:2280,06
085:SKOGSÄGARE STINA
048:TestiAccounting Pro 1.0
198:02012021203015
999:1

