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Versionshistoria 

 

Datum Version Beskrivning 

20.1.2022 1.0 Första version för skatteåret 2022 

1 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). 

2 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). 

Betalaren eller förmedlaren av en försäkringsersättning lämnar med denna 

årsanmälan uppgifter om de utbetalda skadeförsäkringsersättningar då 

mottagaren är öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag, andelslag eller annat 

samfund som avses i 3 § i inkomstskattelagen. Dessutom lämnar betalaren 

eller förmedlaren uppgifter om sådana skadeförsäkringsersättningar som har 

betalats till fysiska personer eller dödsbon och ersättningen hänför sig till 

ersättningstagarens rörelse- eller yrkesverksamhet eller jordbruk. 

https://www.vero.fi/globalassets/tietoa-verohallinnosta/ohjelmistokehittajille/skattef%C3%B6rvaltningen_elektroniska-deklarationer-och-anm%C3%A4lningar-allm%C3%A4n-beskrivning.pdf
https://www.vero.fi/globalassets/tietoa-verohallinnosta/ohjelmistokehittajille/skattef%C3%B6rvaltningen_elektroniska-deklarationer-och-anm%C3%A4lningar-allm%C3%A4n-beskrivning.pdf
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?kieli=sv&tv=VSVMAKSE
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSY02C
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSY02C
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSY02C


 

 

 

Ersättningen anmäls inte om skadeförsäkringsersättningen betalas till andra 

än sådana fysiska eller juridiska personer som med stöd av försäkringen har 

direkt rätt att kräva ersättning.  

Försäkringsersättningar som betalats för en skogsskada anmäls med ett eget 

prestationsslag i virkesköparens årsanmälan.  

Med denna årsanmälan anmäls inte sådana försäkringsersättningar eller 

andra prestationer som grundar sig på en personförsäkring. Om prestationen 

som grundar sig på en personförsäkring betalas till en fysisk person eller ett 

dödsbo, ska den anmälas till inkomstregistret. Prestationer som grundar sig 

på en personförsäkring men som betalats till samfund anmäls inte 

överhuvudtaget.  

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). 

4 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). 

5 ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET 

 

Version Kod Uppgift Förklaring 

1.0 10-13/058 Betalningsår Ändring i årtal 

 187-221/041 Kontaktpersonens namn Uppgiften har förändrats 

obligatorisk (P). 

 222-256/042 Kontaktpersonens telefonnummer Uppgiften har förändrats 

obligatorisk (P). 

 

  

https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/utvecklare/postbeskrivninga/postbeskrivningar_av_arsanmalninga/korrigering-av-%C3%A5rsanm%C3%A4lningar-som-l%C3%A4mnats-elektroniskt-i-filformat/
https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/utvecklare/


 

 

 

6 UPPGIFTSFÖRTECKNING 

   

Positio

n 

Kod P/V T L/T Beskrivning Form Tillåtna  

värden 

1-8 000 P T  Postkod AN8 VSVMAKSE 

9 082 V   Radering A1 D 

10-13 058 P T  Betalningsår  VVVV 2022 

14     Reservutrymme   

15-27 010 P T  Utbetalarens eller förmedlarens FO-nummer  YTUNNUS2  

28-38 083 P T  Försäkringsprestationstagarens 

personbeteckning eller FO-nummer  

YTUNNUS|| 

HETU 

 

39-63 296 P T  Försäkringens eller skadans nummer  AN25  

64-73 297 P   Försäkringsprestationens belopp  +N10  

74 298 V T  Försäkringsersättningens typ  

2 = skadeförsäkringsersättning  

3= skadeförsäkringsersättning, jordbruk 

N1 2, 3 

75-82 057 P T  Betalningsdag  

Årsanmälan ska lämnas för det år då 

prestationen har utbetalats.  

PPKKVVVV  

83-90     Reservutrymme   

91-104 198 P   Programmets tidstämpel PPKKVVVV 

HHMMSS 

 

105-139 085 V/P ET * Försäkringsprestationstagarens namn AN35  

140-174 048 P   Programvara som producerat anmälan AN35  

175-186 014 P T  Uppgift som indentifierar den programvara 

som producerat anmälan  

Y-

TUNNUS_AN2  

 

187-221 041 P   Kontaktpersonens namn AN35  

222-256 042 P   Kontaktpersonens telefonnummer PUHELIN2  

 999 P   Avslutningskod +N8  

 



 

 

 

7 KONTROLLER 

 

Ny/ 

Ändr 

Kod Beskrivning av beräkningsregel eller kontroll 

 299 

058 

#1285; Betalningsdagen (299) ska vara från betalningsåret (058) 

 083 

085 

#1327; Om Försäkringsprestationstagarens personbeteckning eller FO-nummer 

(083) är en konstgjord beteckning ska Försäkringsprestationstagarens namn (085) 

anges. 

 

8 ANMÄRKNINGAR 

Inga anmärkningar för dataflödet. 


