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Versioshistoria
Datum
23.1.2019

1

Version
1.0

Beskrivning
Första version för skatteåret 2019

ALLMÄN BESKRIVNING
Syftet är att förklara formen av uppgifter som ska lämnas in och beskriva hur
materialet kontrolleras. Ytterligare information finns även i dokumentet
skatt.fi > Skatteförvaltningen > Information om beskattning > Utvecklare > Instruktioner > Elektroniska deklarationer och anmälningar, allmän beskrivning.
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BESKRIVNING AV DATAFLÖDET
Med årsanmälan om pensioner och förmåner lämnas uppgifter om sådana pensioner och förmåner som betalats ut i form av pengar samt uppgifter om prestationer
som grundar sig på avtal om långsiktigt sparande. Årsanmälan lämnas endast om
sådana belopp som betalats till fysiska personer eller dödsbon.
Arbetsgivare som utöver löner själv betalar pensioner direkt till tidigare anställda
lämnar uppgifterna med arbetsgivarens/prestationsbetalarens årsanmälan.
Pensioner och förmåner till begränsat skattskyldiga anmäls med årsanmälan om
prestationer för begränsat skattskyldiga.
Retroaktiva pensioner som periodiseras i beskattningen ska dessutom specificeras.
Om utbetalaren av pensioner har särskilt registrerade driftställen, kan årsanmälan
om pensionerna lämnas skilt för varje driftställe med underredovisningsenhetens
kod.
Årsanmälningsuppgifterna 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.
Närmare anvisningar för årsanmälningar finns på webbplatsen skatt.fi > Skatteförvaltningen > Kontakta oss > Blanketter > Årsanmälningar.
Du kan kontrollera här hurdant autentiseringssätt och hur stark Katso-kod och behörighet det krävs för dataflödet samt var i dataflödet auktoriseringen kontrolleras..
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KORRIGERING AV UPPGIFTER
Korrigering av uppgifter har beskrivits i dokumentet skatt.fi > Skatteförvaltningen >
Information om beskattning > Utvecklare > Instruktioner > Korrigering av årsanmälningar som lämnats in elektroniskt i form av en fil.
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GILTIGHET
Strukturerna och kontrollerna i denna postbeskrivning är giltiga i produktionsmiljön
fr.o.m. 29.1.2019 och de är i kraft tills en ny version av postbeskrivningen publiceras.
Tidsfristerna för anmälan finns på adressen Skatt.fi > Skatteförvaltningen > Information om beskattning > Utvecklare > Tidsschema.
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DATAFLÖDESKOMBINATIONER
I samma fil med detta dataflöde kan man skicka följande dataflöden:
- VSELVYHT
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ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET

Version

Kod

1.0

15-18/058

7

Uppgift
Betalningsår

Förklaring
År har ändrats

FÖRTECKNING ÖVER UPPGIFTER SOM LÄMNAS UT

Position Kod P/V T

L/T

Beskrivning

1-8
10
12-13

000
082
084

P
V
P

T
T

Postkod
Radering
Prestationsslag

15-18
20-32

058
010

P
P

T
T

*

Betalningsår
Betalarens beteckning

36-46

083

P

T

*

47-57

214

P

59-68
69-79
80-90
92-126

216
217
085

V
V
V

127-150
152-186 048
189-202 198

P
P

Reservutrymme
Programvara som producerat anmälan
Programmets tidstämpel

999

P

Avslutningskod

8

ET *
V/P

Form
AN8
A1
AN2

VVVV
ALITP||
HETU
Pensions- eller förmånstagarens personbeteck- HETU
ning
Beloppet på skattepliktig del av pension eller för- R8,2
mån
Reservutrymme
Förskottsinnehållning
R8,2
Återkrävd förmån
R8,2
Pensions- eller förmånstagarens namn
AN35

Tillåtna
värden
VSELERIE
D
A, AA, AB,B,
B6, C, CL, D,
E, F, F1, I, J,
K, L, M, N, O,
R1, S, T, Q,
Q1, Q2, Q3,
U, V1, V2,
V3, V4, W1,
X, Y, Z
2019

AN35
PPKKVVVV
HHMMSS
N8

KONTROLLER
Ny /
Ändr

Kod

Beskrivning av beräkningsregel eller kontroll

083
085

#1059; Pensions- eller förmånstagarens namn (085) är en obligatorisk uppgift,
i punkt mottagarens personbeteckning eller FO-nummer (083) har getts en
konstgjord beteckning.
#1308; Beteckningarna (010 och 083) får inte vara samma.

010

083
9

ANMÄRKNINGAR
Inga anmärkningar för dataflödet.

10 BESKRIVNINGAR AV PRESTATIONSSLAG
A

Folkpension

AA

Garantipension

AB

Pensionsstöd

B

Arbets-, tjänste- och företagarpension (även generationsväxlingspension, avträdelsepension, avträdelsestöd, familjepension, frontmannaveteranernas förtidspension samt rehabiliteringsstöd)

B6

Pension som betalats till allmänt skattskyldig person som är bosatt utomlands och på vilken endast sjukvårdspremie har uttagits.

C

Pension som grundar sig på en obligatorisk olycksfallsförsäkring,
lagstadgad frivillig olycksfallsförsäkring eller olycksfallsskydd, då pensionen är en sådan som avses i EU:s förordning om social trygghet eller
grundförordning

CL

Pension som grundar sig på obligatoriskt trafikskadeskydd och obligatoriskt trafikskydd

D

Pension enligt Patientförsäkring

E

Särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen

F

Andra pensioner än F1 som utgör förvärvsinkomst, såsom sådana pensioner som tecknats av den skattskyldige själv och arbetsgivaren som
grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring, skattepliktig statens konstnärspension, journalistpension och pension som betalats av statens medel för brottsskada samt de med pension jämförbara dagpenningar som
betalats för över ett års tid. Med prestationsslag F anges också pensioner
som grundar sig på en EU-tjänstemans frivilliga pensionsförsäkring (inte
enligt förordningar) som beskattas som förvärvsinkomst samt prestationer som grundar sig på ett avtal om långtidssparande och som beskatttas som förvärvsinkomst.

F1

Pension som grundar sig på en EU-tjänstemans frivilliga pensionsförsäkring (inte enligt förordningar) och som ska beskattas som förvärvsinkomst
ökad med 20 procent.

I

Dagpenning som betalas på basis av en obligatorisk olycksfalls- och trafikförsäkring samt enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst.

J

Återkrävd förmån som saknar eget prestationsslag

K

Prestationerna som baserar sig på en frivillig personförsäkring som utgör
förvärvsinkomst och som betalas i stället för skattepliktig inkomst eller
annars på grund av minskade inkomster och underhåll.
Ersättning för inkomstbortfall som betalats med stöd av patient- eller ansvarsförsäkring.
Annat skadestånd som utgör förvärvsinkomst

Vårddagsersättning som utbetalas med stöd av sjukhusförsäkring och
som inte är beroende på vårddagsavgifterna. Som vårddagsersättning
antecknas en prestation minskad med kostnaderna för sjukhusvistelse.
L

Dagpenning eller motsvarande ersättning som betalas ut med stöd av en
ansvarsförsäkring eller ersättning som betalas ut av statsmedel för brottsskador

M

Skattepliktigt strejkunderstöd

N

Rehabiliteringspenning och -understöd

O

Skattepliktig allmän familjepension som betalas av Folkpensionsanstalten

R1

Reservistlön

S

Ersättningar för inkomstbortfall enligt sjukförsäkringslagen, folkpensionslagen, lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar samt lagen
om smittsamma sjukdomar, ersättningar till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen samt av försäkringskassor utbetalda
skattepliktiga förmåner med undantag av kompletteringsdagpenning som
anges på årsanmälan Veroh 7801r, samt sådan avkastning av avgångsbidrag som anges med prestationsslag Q.

T

Arbetslöshetsdagpenning, arbetsmarknadsstöd (också om det betalats i
form av resebidrag), alterneringsersättning, deltidstillägg

Q

Årligen betald pension som grundar sig på en frivillig individuell pensionsförsäkring och som utgör kapitalinkomst

Q1

Årlig prestation som grundar sig på ett avtal om långtidssparande och
som utgör kapitalinkomst

Q2

Övriga pensioner och förmåner, beskattas som kapitalinkomst. T.ex. en
dödsfallsersättning som utgör skattepliktig kapitalinkomst och som erhållits på basis av en livförsäkring (engångsersättning som till följd av dödsfallet erhållits i stället för skattepliktig inkomst utgör dock förvärvsinkomst), skattepliktig sparsumma, återbetalning av försäkringspremier,
belopp som erhållits genom återköp, ändringsvärde och avkastning samt
avkastning av ett av försäkringskassorna utbetalat avgångsbidrag. Med
prestationsslag Q2 anges de besparingar från avtalet om långtidssparande som betalats till följd av att spararen eller någon annan som är
berättigad till besparingarna har avlidit.

Q3

Vinst från kapitaliseringsavtal.

U

Utbildningsstöd, periodiskt återkommande ersättning och vuxenutbildningsstöd

V1

Pension som grundar sig på en frivillig individuell pensionsförsäkring och
som beskattas som kapitalinkomst ökad med 20 procent

V2

Pension som grundar sig på en frivillig individuell pensionsförsäkring och
som beskattas som kapitalinkomst ökad med 50 procent

V3

Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande som beskattas som kapitalinkomst ökad med 20 procent

V4

Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande som beskattas som kapitalinkomst ökad med 50 procent
Med prestationsslagen V1-V4 anges alltid pensions- eller prestationsbeloppet utan förhöjning.

W1

Studiepenning

X

Stöd för hemvård av barn och partiell vårdpenning

Y

Startpeng

Z

Återbäring av premier för lagstadgade pensionsförsäkringar och sådana
frivilliga pensionsförsäkringar som utgör förvärvsinkomst, skattepliktig
återköp och ändringsvärde samt avkastningen av en själv tecknat pensionsförsäkring med engångspremie

11 EXEMPEL
I filen finns pensions- och förmånspecifikationstransaktioner VSELERIE som programvaran TestiAccounting Pro (048) har producerat.
Specifikation 1
Anmälan om annan pension F (084) för utbetalningsåret 2019 (058), där pensionsutbetalarens beteckning 6612663-4 (010), pensionstagarens beteckning 131052995Y (232), beloppet av skattepliktig pension 130 euro och 10 cent (214), specifikationstransaktionens ordningsnummer 1, som antecknas som värde för avslutningskoden (999).
Specifikation 2
Anmälan om annan pension F (084) för utbetalningsåret 2019 (058), där pensionsutbetalarens beteckning 6612663-4 (010), pensionstagarens beteckning 2303479899 (232), beloppet av skattepliktig pension 190 euro och 00 cent (214), specifikationstransaktionens ordningsnummer 2, som antecknas som värde för avslutningskoden (999).
000:VSELERIE
084:F
058:2019
010:6612663-4
083:131052-995Y
214:130,10
048:TestiAccounting Pro1
198:0201202019203015
999:1
000:VSELERIE
084:F
058:2019
010:6612663-4
083:230347-9899
214:190,00
048:TestiAccounting Pro 1.0
198:02012020203015
999:2

