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Versionshistoria
Datum
2.1.2018

1

Version
1.0

Beskrivning
Första version för skatteåret 2018

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 > Om Skatteförvaltningen > Information om beskattning > Utvecklare > Instruktioner > Elektroniska deklarationer och anmälningar, allmän beskrivning.
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BESKRIVNING AV DATAFLÖDET
Enligt denna postbeskrivning lämnas årsanmälan om sådana räntor på bankdepositioner och masskuldebrevslån samt sådana räntor på depositioner i intressekontor och betalkonton i betalningsinstitut som omfattas av källskatt på ränteinkomst.
Uppgifter om sådana räntor som betalats till en begränsat skattskyldig mottagare
lämnas med Årsanmälan om prestationer som utbetalts till begränsat skattskyldiga (VSRAERIE) eller med blankett 7809r.
Närmare anvisningar för årsanmälningar finns på webbplatsen skatt.fi > Om
Skatteförvaltningen > Kontakta oss > Blanketter > Årsanmälningar.
Villkoren för masskuldebrevslån och kontovillkoren som tillämpas för betalkontona behöver inte skickas in till Skatteförvaltningen om anmälan lämnats elektroniskt.
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
Korrigeringen av uppgifter har på ett allmänt plan beskrivits i dokumentet skatt.fi
> Om Skatteförvaltningen > Information om beskattning > Utvecklare > Instruktioner > Korrigering av årsanmälningar som lämnats in elektroniskt i form av en fil.
Korrigeringen av det här dataflödet sker genom det ersättande anmälningsförfarandet. Den nyaste anmälan ersätter en anmälan som lämnats tidigare.
Exempel: I materialet anmäler man med 20 anmälningar uppgifter som gäller
masskuldebrevslån inklusive beloppsfält för räntetypen 8B. Det rätta antalet
skulle ha varit 19 anmälningar. Det nyaste materialet bör innehålla 19 anmälningar. Det nyaste materialet ersätter material som lämnats tidigare.
Om t.ex. alla 20 anmälningar som gäller räntetypen 8B har getts för fel betalningsår eller med fel betalarbeteckning ska uppgifterna tas bort genom att lämna
nytt material där indentifikationsuppgifterna (T) för varje anmälan är identiska
med det ursprungliga materialet men i beloppsfälten (för koderna 812 och 813)
antecknas beloppet noll.
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GILTIGHET
Strukturerna och kontrollerna i denna postbeskrivning är giltiga i produktionsmiljön fr.o.m. 25.1.2018 och de är i kraft tills en ny version av postbeskrivningen
publiceras.

Uppgifterna ska lämnas senast 15.2.2019.
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DATAFLÖDESKOMBINATIONER
I samma fil med detta dataflöde kan man inte skicka andra dataflöden:
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ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET
Dataformen med fast längd slopas och deluppgiftsgrupp tas i användning.

Version
1.0
7

Kod
058

Uppgift
Betalningsår

Förklaring
År har ändrats

UPPGIFTSFÖRTECKNING

Kod
000
010
080
058

P/V
P
P
V
P

T
T
T
T
T

001
802

P
P

T

812
813
815

P
P
V

816

V

817
818
805

V/P T
V/P T
P

009

P

L/T

Beskrivning
Postkod
Betalarens beteckning
Kontoförvaltarens FO-nummer
Betalningsår
Det kalenderår under vilket prestationerna har utbetalats.
Deluppgiftsgrupp börjar
Typ av ränta
8A = Räntor på bankdepositioner (räntor som betalats
av sådana banker som tar emot depositioner från allmänheten och depositionsräntor anges skilt för varje
bank)
8B = Räntor på masskuldebrevslån (anges skilt för varje
lån)
8C = Räntor på depositioner i intressekontor och betalningsinstitut samt utländska betalningsinstituts filialer i
Finland
Räntorna sammanlagt
Källskatt på ränteinkomsterna sammanlagt
Det sammanlagda beloppet av räntor som betalats till
begränsat skattskyldiga
Det sammanlagda beloppet av sådana räntor som betalats till allmänt skattskyldiga och på vilka källskatt inte
tagits ut
Masskuldebrevslånets ISIN-kod
Masskuldebrevslånets officiella namn
Klassifikation av betalaren
01 = Depositionsbank
02 = Intressekontor
03 = Ett utländskt kreditinstituts filial i Finland
04 = Staten
05 = Inhemskt betalningsinstitut
06 = Annan part som emitterat ett masskuldebrevslån
07 = Utländskt betalningsinstituts filial i Finland
Deluppgiftsgrupp slutar

Form
AN8
YTUNNUS
YTUNNUS
VVVV

Tillåtna värden
VSKTVYSL

AN2

8A, 8B, 8C

2018

R14,1
R14,1
R14,1
R14,1

ISINKOODI
AN60
AN2
01, 02, 03, 04,
05, 06, 07

041
042
048
198

V
V
P
P

Kontaktpersonens namn
Kontaktpersonens telefonnummer
Programvara som producerat anmälan
Programmets tidstämpel

999

P

Avslutningskod

8

AN30
PUHELIN2
AN35
PPKKVVVV
HHMMSS
N8

KONTROLLER

Ny /
Ändr

Kod

Beskrivning av beräkningsregel eller kontroll

802
817
818

Om räntetypen är 8B (802:8B) måste antingen Masskuldebrevslånets
ISIN-kod (817) eller Masskuldebrevslånets namn (818) anges.

817

#1288; Om räntetypen är 8B (802:8B) måste antingen Masskuldebrevslånets ISIN-kod (817) eller Masskuldebrevslånets namn (818) anges.
Masskuldebrevslånets ISIN-kod (817) ska ha två bokstäver i början (t.ex.
FI).
#1135; Fel i ISIN-koden
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ANMÄRKNINGAR
Inga anmärkningar för dataflödet.

10 EXEMPEL
Filen innehåller årsanmälan om räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst
(VSKTVYSL) producerad av programvaran TestiAccounting Pro (048).
I anmälan har för betalningsåret 2018 (058) till utbetalarens beteckning 66126634 (010) deklarerats uppgifter i tre olika deluppgiftsgrupper (001:3). I den första
deluppgiftsgruppen (upphör 009:1) har deklarerats om räntor på bankdepositioner (802:8A), räntorna sammanlagt 2000000 euro och 50 sent (812), klassifikation
av betalarens depositionsbank (805). I den andra deluppgiftsgruppen (upphör
009:2) har deklarerats om räntor på masskuldebrevslån (802:8B), räntorna sammanlagt 100000 euro (812), klassifikation av betalaren (805:6) annan part som
emitterat ett masskuldebrevslån. I den tredje deluppgiftsgruppen (upphör 009:3)
har deklarerats om räntor på masskuldebrevslån (802:8B), räntorna sammanlagt
80000 euro och 10 sent (812), klassifikation av betalaren (805:02) intressekontor.

Kontakpersonens namn är Robert Ränta (041), telefonnummer 09123456 (042)
samt specifikationstransaktionens ordningsnummer är 1 som antecknas som
värde för avslutningskoden (999).
000:VSKTVYSL
010:6612663-4
058:2018
001:3
802:8A
812:2000000,5
813:400000,2
817:EE1223344555
805:01
009:1

802:8B
812:100000,0
813:20000,0
805:06
009:2
802:8B
812:80000,1
813:6000,0
805:02
009:3
041:Ränta Robert
042:09123456
048:TestiAccounting Pro 1.0
198:02012019203015
999:1

