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1.1

Ändrats kontroll #1342
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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
Du kan kontrollera här hurdant autentiseringssätt och hur stark Katso-kod och behörighet det krävs för dataflödet samt var i dataflödet auktoriseringen kontrolleras.
Enligt 16 § i lagen om beskattningsförfarande ska kreditinstitut och finansiella institut,
intressekontor, försäkrings- och pensionsanstalter, kommuner och arbetsgivare
lämna uppgifter till Skatteförvaltningen om lån som beviljats skattskyldiga samt om
lånens användningsändamål och om räntan på lånet.
I Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter definieras
vad skyldigheten att lämna uppgifter innebär samt när och hur uppgifterna ska lämnas.
Skulduppgifter behöver inte lämnas om sådana fortlöpande krediter som avses i 7 kap.
7 § 1 punkten i konsumentskyddslagen. Med fortlöpande kredit avses enligt definitionen i konsumentskyddslagen alla sådana krediter som tidigare omfattades av definitionen av kontokredit. Fortlöpande krediter är t.ex. universal- och specialkreditkort,
konton med kredit och andra krediter som konsumenten inom ramen för kreditgränsen
får använda kontinuerligt utan separat kreditbeslut av långivaren.
Du behöver inte lämna några uppgifter alls om lånet om både lånekapitalet och räntan är 0 euro.
Uppgifterna om ett lån ska ingå i en enda post. Med andra ord, lånets nummer eller
annan beteckning är den uppgift som individualiserar lånet. För ett lån som har fler än
5 medgäldenärer lämnas det dock flera poster.

2.1

Om kreditgivarens FO-nummer ändras
Om kreditgivarens FO-nummer ändras t.ex. vid en bankfusion, ombeds uppgiftslämnaren (överlåtande/övertagande bolag) kontakta någon av följande personer innan
uppgifter lämnas:
Skatteförvaltningen
Heli Annala
Tanja Jämsä
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heli.annala@vero.fi
tanja.jamsa@vero.fi

KORRIGERING AV UPPGIFTER
På detta dataflöde tillämpas ett avvikande korrigeringsförfarande. Anvisningen har
publicerats på skatt.fi > Skatteförvaltningen > Information om beskattning > Utvecklare

> Instruktioner > Korrigering av årsanmälningar som lämnats in elektroniskt i form av
en fil.
4

GILTIGHET
Strukturerna och kontrollerna i denna postbeskrivning är giltiga i produktionsmiljön
fr.o.m. 22.11.2018 och de är i kraft tills en ny version av postbeskrivningen publiceras.
Uppgifterna som lämnas för år 2018 ska vara framme senast 31.1.2019.

5

ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET

Version
1.1

Kod

189200/104
201-212/105
9-12/058
15-25/010

1.0

Uppgift
Betalda räntor
Betalda räntor för kommande år

Förklaring
Ändrats kontroll #1342

Kalenderår
Kreditgivarens personbeteckning eller FOnummer

Ändring i årtal
Uppgiftens format har ändrats
YTUNNUS||HETU
YTUNNUS2||HETU2
Har tagits bort
Har tagits bort och positionerna har ändrats till reservutrymme

13/087
26-36/040
83-112/031
113-119/032
120-149/033
187-188/103
307-308/113

Transaktionsslag
Uppgiftslämnarens FO-nummer
Gäldenärens näradress
Gäldenärens landskod och postnummer
Gäldenärens postanstalt
Lånet har flera ändamål
Gäldenären betalar inte räntan

13/082
375-409/048
410-444/041
445-479/042

Radering
Programvara som producerat anmälan
Namn på Uppgiftslämnaren/Kontaktpersonen
Telefonnummer för Uppgiftslämnaren/Kontaktpersonen
Uppgift som indentifierar den programvara
som producerat anmälan
Betalda räntor
Betalda räntor för kommande år
Lånekapital 31.12

480-491/014
189-200/104
201-212/105
213-224/106

Alternativet tom=ingen uppgift/okänd har
tagits bort. Uppgiften är frivillig, vilket betyder att positionen blir tom i en fil med fast
längd, men den hanteras inte som uppgiften ”ingen uppgift” / ”okänd” utan som en
uppgift som inte har anmälts.
Lagts till som ny uppgift

Uppgiftens format har ändrats
+N12  R9,2
Längden på en post med fast längd har
ändrats 374  491
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UPPGIFTSFÖRTECKNING

Position Kod
1-8
9-12
13
14
15-25
26-36
37-47

P/V

T

L/T

Beskrivning

000
058
082

P
P
V

T
T

010

P

T

Postkod
Kalenderår
Radering
Reservutrymme
Kreditgivarens personbeteckning eller FO-nummer

T

Reservutrymme
Gäldenärens personbeteckning eller FO-nummer

083

P

*

Form
AN8
VVVV
A1
YTUNNUS2||
HETU2
YTUNNUS||
HETU

Tillåtna
värden
VSLAINAE
2018
D

48-82

085

P/V

ET

83-149
150-184 101

P

T

185-186 102

P

187-188 103

V

189-200 104
201-212 105

V
V

*

213-224 106

V

*

225-235 107

V

T

*

236-246 108

V

T

*

247-257 109

V

T

*

258-268 110

V

T

*

269-271 111

P

272-306 112
307-308 113

V
V

309-343 114

V

ET

*

344-352 115

V

ET

*

353-360
361-374 198

P

375-409 048
410-444 041
445-479 042

V
V
V

480-491 014

P

T

*

Se sektion 9.3 Gäldenärens personbeteckning eller FOnummer
Gäldenärens namn
Se sektion 9.4 Gäldenärens namn
Reservutrymme
Lånets nummer eller annan beteckning
Se sektion 9.5 Lånets nummer eller annan beteckning
Användningsändamål
01 = lån som hänför sig till anskaffning och/eller grundlig renovering av stadigvarande bostad
09 = annat
Lånet har flera ändamål
01 = ett användningsändamål
02 = flera användningsändamål
Betalda räntor
Betalda räntor för kommande år
Se sektion 9.8 Betalda räntor för kommande år
Lånekapital 31.12
Se sektion 9.6 Lånekapital 31.12
Gemensamma lån, 2:a medgäldenär
Se sektion 9.7 Ange medgäldenärer och gemensamma
lån (107, 108, 109, 110, 111)
Gemensamma lån, 3:e medgäldenär
Se sektion 9.7 Ange medgäldenärer och gemensamma
lån (107, 108, 109, 110, 111)
Gemensamma lån, 4:e medgäldenär
Se sektion 9.7 Ange medgäldenärer och gemensamma
lån (107, 108, 109, 110, 111)
Gemensamma lån, 5:e medgäldenär
Se sektion 9.7 Ange medgäldenärer och gemensamma
lån (107, 108, 109, 110, 111)
Antalet gäldenärer
Se sektion 9.7 Ange medgäldenärer och gemensamma
lån (107, 108, 109, 110, 111)
Användningsändamål som text
Gäldenären betalar inte räntan
01 = gäldenären betalar ränta
02 = gäldenären betalar inte ränta
Lånets föregående nummer eller annan beteckning
Se sektion 9.1 Lånets föregående nummer eller annan
beteckning (114)
Kreditgivarens tidigare FO-nummer
Se sektion 9.2 Kreditgivarens tidigare FO-nummer
(115)
Reservutrymme
Programmets tidstämpel
Programvara som producerat anmälan
Namn på Uppgiftslämnaren/Kontaktpersonen
Telefonnummer för Uppgiftslämnaren/Kontaktpersonen
Uppgift som indentifierar den programvara som producerat anmälan

AN35

AN35
N2

01, 09

N2

01, 02

R9,2
R9,2
R9,2
YTUNNUS||
HETU
YTUNNUS||
HETU
YTUNNUS||
HETU
YTUNNUS||
HETU
N3

AN35
N2

AN35

YTUNNUS

PPKKVVVV
HHMMSS
AN35
AN35
PUHELIN2
YTUNNUS_AN

01, 02

999

7

P

Avslutningskod

2
+N8

KONTROLLER
Ny/
Ändr

Kod

Beskrivning av beräkningsregel eller kontroll

104
106

Om de betalda räntorna (104) inte har angetts, är lånekapitalet (106) obligatoriskt.

106
104
Ändr

#137; Ange antingen de betalda räntorna (104) eller lånekapitalet (106) på posten
Om lånekapitalet (106) inte har angetts, är de betalda räntorna (104) obligatoriska.

104
105

#137; Ange antingen de betalda räntorna (104) eller lånekapitalet (106) på posten
Utbetalda räntor (104) ska vara större än eller lika stora som Utbetalda räntor för kommande år (105)

104
105

#1342; Utbetalda räntor (104) ska vara större än eller lika stora som Utbetalda räntor
för kommande år (105)
Utbetalda räntor för kommande år (105) kan enbart anges om Utbetalda räntor (104)
har angetts

107
083
010

107
108
109
110

108
083
010

108
107
109
110
109
083
010

109
107
108

#1343; Utbetalda räntor för kommande år (105) kan enbart anges om Utbetalda räntor
(104) har angetts
Medgäldenären (107) får inte vara samma person eller företag som gäldenären (083)
eller kreditgivaren (010)
#138; Medgäldenärens personbeteckning/FO-nummer får inte vara samma som gäldenärens eller kreditgivarens. Om du inte kan ange ett finskt FO-nummer eller en finsk
personbeteckning, använd FO-numret 0000000-0 eller födelsetiden (ddmmåå)-UUUU.
Medgäldenären (107) får inte vara samma person eller företag som en annan medgäldenär (108, 109, 110)
#139; Medgäldenärens personbeteckning/FO-nummer får inte vara samma som en annan medgäldenärs. Om du inte kan ange ett finskt FO-nummer eller en finsk personbeteckning, använd FO-numret 0000000-0 eller födelsetiden (ddmmåå)-UUUU.
Medgäldenären (108) får inte vara samma person eller företag som gäldenären (083)
eller kreditgivaren (010)
#138; Medgäldenärens personbeteckning/FO-nummer får inte vara samma som gäldenärens eller kreditgivarens. Om du inte kan ange ett finskt FO-nummer eller en finsk
personbeteckning, använd FO-numret 0000000-0 eller födelsetiden (ddmmåå)-UUUU.
Medgäldenären (108) får inte vara samma person eller företag som en annan medgäldenär (107, 109, 110)
#139; Medgäldenärens personbeteckning/FO-nummer får inte vara samma som en annan medgäldenärs. Om du inte kan ange ett finskt FO-nummer eller en finsk personbeteckning, använd FO-numret 0000000-0 eller födelsetiden (ddmmåå)-UUUU.
Medgäldenären (109) får inte vara samma person eller företag som gäldenären (083)
eller kreditgivaren (010)
#138; Medgäldenärens personbeteckning/FO-nummer får inte vara samma som gäldenärens eller kreditgivarens. Om du inte kan ange ett finskt FO-nummer eller en finsk
personbeteckning, använd FO-numret 0000000-0 eller födelsetiden (ddmmåå)-UUUU.
Medgäldenären (109) får inte vara samma person eller företag som en annan medgäldenär (107, 108, 110)

110

110
083
010

110
107
108
109

085
031
032
033

#139; Medgäldenärens personbeteckning/FO-nummer får inte vara samma som en annan medgäldenärs. Om du inte kan ange ett finskt FO-nummer eller en finsk personbeteckning, använd FO-numret 0000000-0 eller födelsetiden (ddmmåå)-UUUU.
Medgäldenären (110) får inte vara samma person eller företag som gäldenären (083)
eller kreditgivaren (010)
#138; Medgäldenärens personbeteckning/FO-nummer får inte vara samma som gäldenärens eller kreditgivarens. Om du inte kan ange ett finskt FO-nummer eller en finsk
personbeteckning, använd FO-numret 0000000-0 eller födelsetiden (ddmmåå)-UUUU.
Medgäldenären (110) får inte vara samma person eller företag som en annan medgäldenär (107, 108, 109)
#139; Medgäldenärens personbeteckning/FO-nummer får inte vara samma som en annan medgäldenärs. Om du inte kan ange ett finskt FO-nummer eller en finsk personbeteckning, använd FO-numret 0000000-0 eller födelsetiden (ddmmåå)-UUUU.
Om gäldenärens beteckning (083) är födelsedatum, är namn (085) och adress (031,
032, 033) obligatoriska uppgifter.

010
115

#1286; Om som gäldenärens beteckning (083) är födelsedatum (085) ska du ange
namn och adressuppgifter (031, 032, 033).
Kreditgivarens personbeteckning och FO-nummer (010) ska vara annan/annat är kreditgivarens föregående FO-nummer (115)

101
114

#1344; Kreditgivarens personbeteckning och FO-nummer (010) ska vara annan/annat
är kreditgivarens föregående FO-nummer (115)
Lånets nummer eller annan beteckning (101) ska vara annat/annan än Lånets föregående nummer eller annan beteckning (114)

083
085

#1345; Lånets nummer eller annan beteckning (101) ska vara annat/annan än Lånets
föregående nummer eller annan beteckning (114)
Om gäldenärens beteckning (083) är en konstgjord beteckning är gäldenärens namn
(085) en obligatorisk uppgift.
#1348; Om gäldenärens beteckning (083) är en konstgjord beteckning är gäldenärens
namn (085) en obligatorisk uppgift.
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ANMÄRKNINGAR
Inga anmärkningar för dataflödet.
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9.1

EXEMPEL OCH INSTRUKTIONER

Lånets föregående nummer eller annan beteckning (114)
Lånets föregående nummer ges om lånevillkoren är samma som tidigare. Uppgift
anmäls endast det år under vilket ändringen skedde.
Exempel: Lånets beteckning har år 2018 ändrats från 1234A till 56789B. I årsanmälan
för 2018 anmäls den nya beteckningen 56789B i punkten LÅNETS NUMMER ELLER
ANNAN BETECKNING och den gamla beteckningen 1234A i punkten LÅNETS
FÖREGÅENDE NUMMER ELLER ANNAN BETECKNING.
I årsanmälan för 2019 anges ENDAST uppgiften LÅNETS NUMMER ELLER ANNAN
BETECKNING (56789B).

Om två eller flera lån har sammanslagits till ett nytt lån, anmäls om de gamla lånen
räntorna som betalats med de ursprungliga beteckningarna under skatteåret samt lånekapitalet 0 €.
Om det nya lånet anmäls räntorna som betalats med det nya numret eller den nya
beteckningen under kalenderåret samt lånekapitalet vid utgången av året. Det tidigare
numret eller den tidigare beteckningen anmäls inte.
Om en årsanmälan som har getts korrigeras och det i anmälan som har lämnats tidigare har angetts lånets tidigare nummer eller en annan beteckning måste denna uppgift anges på nytt också i den ersättande anmälan.

9.2

Kreditgivarens tidigare FO-nummer (115)
Den tidigare kreditgivarens FO-nummer ges om lånevillkoren inte har ändrats. Uppgiften anmäls endast det år under vilket ändringen skedde.
T.ex. kreditgivarens FO-nummer har ändrats under 2018 från 1234567-8 till 23456789. I årsanmälan för 2018 anmäls det nya numret 2345678-9 under KREDITGIVARENS
PERSONBETECKNING ELLER FO-NUMMER (position 15-25) och det gamla numret
1234567-8 under KREDITGIVARENS TIDIGARE FO-NUMMER.
I årsanmälan för 2019 anmäls ENDAST KREDITGIVARENS PERSONBETECKNING
ELLER FO-NUMMER = 2345678-9
Om också lånets beteckning ändras, läs punkten 9.1 Lånets föregående nummer eller
annan beteckning (114).
Om en årsanmälan som har getts korrigeras och det i anmälan som har lämnats tidigare har angetts kreditgivarens tidigare FO-nummer måste denna uppgift anges på
nytt också i den ersättande anmälan.

9.3

Gäldenärens personbeteckning eller FO-nummer
Här ges Kontrollerad uppgift om gäldenärens personbeteckning eller fysisk persons
FO-nummer. Om kreditgivaren inte känner till en fysisk persons FO-nummer eller
personbeteckning i sin helhet ska gäldenärens födelsetid anges i formatet ddmmååUUUU.
Låne- och ränteuppgifterna lämnas bara om gäldenären eller gäldenärerna är fysiska
personer eller dödsbon. Uppgifter lämnas således även om näringsidkarna samt jordoch skogsbruksidkarna.

9.4

Gäldenärens namn
Gäldenärens namn anges i den form som kreditinstitutet eller det finansiella institutet
har registrerat uppgiften. Gäldenärens namn är alltså namnet på den kund som hänför
sig till den första personbeteckningen eller det första FO-numret, inte det namn som
står i skuldebrevet.

9.5

Lånets nummer eller annan beteckning
Uppgiften ges för samtliga lån och bankkonton med kredit i den form som kreditgivaren
har registrerat uppgiften. Lånets nummer eller annan beteckning är lånets identifieringsuppgift, så att ett nummer eller en beteckning som getts för lånet ska användas
under påföljande år då man hänvisar till samma lån.

Om beteckningen som getts tidigare ändras, ange det gamla numret eller den gamla
beteckningen i punkten ”Lånets föregående nummer eller annan beteckning”.
Samma kreditnummer eller annan beteckning får inte beteckna flera olika lån. Beteckningen får inte bestå av enbart bokstäver.

9.6

Lånekapital 31.12
Som lånekapital anges det belopp som återstår på kalenderårets sista dag.
Obs! Lämna inte uppgifter om lånet (alltså bilda inte en post med fast postlängd eller
en post med kod:uppgift) om
 både lånekapitalet och räntan är 0 euro eller
 om det är fråga om en kontinuerlig kredit.

9.7

Ange medgäldenärer och gemensamma lån (107, 108, 109, 110, 111)
Om lånet är makarnas gemensamma lån ska en post anmälas för lånet med båda
makars personbeteckningar eller FO-nummer. Den ena makens personbeteckning/FO-nummer antecknas i punkten ”GÄLDENÄRENS
PERSONBETECKNING/FO-NUMMER” och den andra makens personbeteckning/FO-nummer i punkten ”MEDGÄLDENÄR”. I punkten antalet gäldenärer anges 2.
För lån med solidariskt skuldansvar ska man med en post anmäla högst fem (1+4)
medgäldenärers personbeteckningar eller FO-nummer. Om det finns fler än fem
medgäldenärer ska man för deras del ange uppgifterna i en annan post. I en post
anges i punkterna som avser gemensamma lån alltså personbeteckningarna eller
FO-nummer för sammanlagt fyra solidariskt ansvariga gäldenärer. I punkten antalet
gäldenärer anges det verkliga antalet gäldenärer för detta lån.
Exempel:
Lånet har 6 medgäldenärer Två poster lämnas för lånet. I den första anmäls personbeteckningarna eller FO-numren för fem gäldenärer. I den andra posten anmäls uppgifterna för en gäldenär. I båda posterna anmäls lånets beteckning, lånebeloppet och
de betalda räntorna som lika stora. I båda posterna anges som antalet gäldenärer det
verkliga antalet gäldenärer för detta lån.
OBS! Om gäldenären har både personbeteckning och FO-nummer för fysisk person,
anmäl enbart en av dem. Om du har antecknat personbeteckning i punkten Gäldenär,
ange inte sedan FO-nummer för samma gäldenär i punkten Medgäldenär eller tvärtom.
Om det finns ett fel i medgäldenärens uppgifter måsta man ge en raderingsanmälan.
Efter det ges de nya korrigerade uppgifterna.

9.8

Betalda räntor för kommande år
Ränta som betalats i förväg och som anknyter till tiden efter året som följer efter kalenderåret (Kalenderåret + 2).

