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Ändringshistoria
Datum

Version

Beskrivning

2.1.2017

1.0

Första version för skatteåret 2017

30.1.2017

1.1

Anmärkningstexten #1075 i anknytning till koderna 084 och 112
ändrats
I stället för länkarna till dokument på skatt.fi har en sökväg lagts till.
Allmän beskrivning av elektronisk kommunikation har uppdaterats.

22.5.2017

1.2

Avsändningsdag och -tid (198) har ändrats till en tidstämpel som
kommer direkt från programmet. Samtidigt har uppgiften blivit obligatorisk.
Mottagarens och betalarens beteckningar får inte vara samma

28.9.2017

1.3

Sökvägarna till den förnyade webbplatsen skatt.fi har ändrats i beskrivningen
Uppgiften Mottagarens namn (085) har ändrats T  ET

23.11.2017

1.4

Ändrats formatdefinitionen för kod 105
VEROMAATUNNUS  MAATUNNUS
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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 > Om Skatteförvaltningen > Information om beskattning > Utvecklare > Instruktioner > Elektroniska deklarationer och anmälningar, allmän beskrivning.
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BESKRIVNING AV DATAFLÖDET
I enlighet med denna postbeskrivning ska arbetsgivaren och/eller prestationsbetalaren anmäla de i Skatteförvaltningens beslut om allmän skyldighet att lämna
uppgifter avsedda löner, arvoden och andra ersättningar och prestationer som
inte ska betraktas som lön med undantag av skattefria kostnadsersättningar.
Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan, mottagarspecifikation
utan kostnadsersättningar (VSPSERIK) är avsedd för de uppgiftslämnare som
lämnar uppgifter i lönespecifikationen dvs. löner och uppgifter om skattefria kostnadsersättningar med olika programvaror och därför skapas det två anmälningar
för samma mottagare. Löneuppgifterna anges via dataflödet VSPSERIK och
skattefria kostnadsersättningar via dataflödet VSPSKUST.
Om samma program används för att producera såväl löneuppgifter som skattefria
och skattepliktiga kostnadsersättningar kan uppgifterna lämnas i dataflödet
VSPSERIE.
Om de anmälningar från en och samma betalare till en och samma mottagare
som innehåller uppgifter om löner och uppgifter om både skattefria och skattepliktiga kostnadsersättningar skapas av olika program, ska man med en uppgift som
identifierar programvaran (014) säkerställa att anmälningar som producerats av
olika programvaror inte ersätter varandra.
Specifikationssuppgifterna om mottagaren anges skilt för varje lön- eller prestationstagare enligt postbeskrivningen.
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.

Om en arbetsgivare som betalar löner regelbundet har särskilt registrerade redovisningsenheter, lämnas uppgifterna skilt för varje redovisningsenhet.
Närmare anvisningar för årsanmälningar finns på skatt.fi > Blanketter > Årsanmälningsblanketter och anvisningar för ifyllningen.
Alla uppgifter som finns med i postbeskrivningen ska lämnas om dessa uppgifter
hänför sig till prestationerna. T.ex. uppgifter ska lämnas om prestationer har betalat eller förskottsinnehållning verkställts eller källskatt betalats.
Du kan kontrollera här hurdant autentiseringssätt och hur stark Katso-kod och
behörighet det krävs för dataflödet samt var i dataflödet auktoriseringen kontrolleras.

2.1

UPPGIFT SOM IDENTIFIERAR DEN PROGRAMVARA SOM
PRODUCERAT ANMÄLAN – UPPGIFT 014
Uppgift som identifierar den programvara som producerat anmälan (014) är en
obligatorisk identifikationsuppgift i dataflöden för årsanmälningar VSPSERIE,
VSPSERIK, VSPSKUST, VSRAERIE och VSPSVYHT.
Uppgiften som sparats för kod 014 kommer i fortsättningen att innehålla programbolagets FO-nummer och två kontrolltecken. Mellan FO-numret och kontrolltecken anges ett understreck. FO-numret ska ha rätt format. Med hjälp av kontrolltecken kan programbolaget identifiera sin programvara som det önskar.
Uppgiftens format i den uppgift som identifierar programvaran (014) är:
Y-TUNNUS_AN2 (sammanlagt 12 tecken)
Exempel:
Bolaget som producerat programmet AccountingPro har ett FO-nummer som är
6606611-7. Bolagets produkter är inte bara Accounting Pro, utan också programmet PalkanlaskentaPro.
Exempel på en uppgift som angetts i rätt format
014: 6606611-7_AP (Accounting Pro)
014: 6606611-7_PP (Palkanlaskenta Pro)
Om bolaget som producerar program inte har ett finskt FO-nummer, kan som FOnummer användas konstgjort värde 0000000-0, t.ex. 0000000-0_U1.
Om betalaren själv har producerat det program som används för att skapa en
årsanmälan, används betalarens eget FO-nummer och kontrolltecken.
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KORRIGERING AV UPPGIFTER
Det allmänna sättet att korrigera uppgifter har beskrivits i dokumentet skatt.fi >
Om Skatteförvaltningen > Information om beskattning > Utvecklare > Instruktioner > Korrigering av årsanmälningar som lämnats in elektroniskt i form av en fil.
Vi ber dig dock att observera att det finns specialanvisningar för detta dataflöde.
Vi rekommenderar att uppgiftslämnarna korrigerar uppgifter så att de använder
samma dataflöde och program för att korrigera uppgifter som de använde tidigare
när de lämnade uppgifter.
Uppgifter kan alltså korrigeras också med dataflödet VSPSERIE men då ska du
observera att det ersätter de tidigare inlämnade dataflödena VSPSERIK och
VSPSKUST, om uppgifterna har lämnats med samma program.

T.ex. Om uppgiftslämnaren har lämnat uppgifter enligt dataflöden VSPSERIK och
VSPSKUST och märker att kostnadsersättningar inte behöver korrigeras men löner däremot ska korrigeras, rekommenderar vi att korrigeringen lämnas med ett
nytt VSPSERIK. Om uppgiftslämnaren trots det vill lämna uppgifterna med
VSPSERIE ska hen lägga till i VSPSERIE-dataflödet de kostnadsersättningsuppgifter som var korrekt i VSPSKUST-dataflödet. Om uppgiftslämnaren inte lägger
till uppgifterna och kostnadsersättningsuppgifterna utelämnas i VSPSERIEdataflödet, tolkas blankouppgifterna eller positionerna som raderingar.
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GILTIGHET
Strukturerna och kontrollerna i denna postbeskrivning är giltiga i produktionsmiljön fr.o.m. 23.11.2017 och de är i kraft tills en ny version av postbeskrivningen
publiceras.
Uppgifterna ska lämnas senast 5.2.2018.
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DATAFLÖDESKOMBINATIONER
I samma fil med detta dataflöde kan man skicka följande dataflöden:
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VSPSVYHT



VSPSKUST



VSRAERIE

ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET

Version Kod

Utgift

Förklaring

1.0
1.1
1.2

15-18/058
20-32/010
36-36/083
419-432/198

Betalningsår
Betalarens beteckning
Mottagarens beteckning
Programmets tidstämpel

1.3
1.4

347-381/085
252-253/105

Mottagarens namn
Landskod för prestationsslag
5/5Y/7Q

År har ändrats
Ny kontroll: beteckningarna får inte vara
samma
Namnet har ändrats och uppgiften har blivit
obligatorisk
Uppgiften har ändrats T  ET
Ändrats formatdefinitionen
VEROMAATUNNUS  MAATUNNUS
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UPPGIFTSFÖRTECKNING

Position

Kod P/V T

1-8
10
12-13

000
082
084

P
V
P

T

15-18

058

P

T

T

L/T

*

Beskrivning
Postkod
Radering
Prestationsslag

Form
AN8
A1
AN2

Betalningsår
VVVV
Det kalenderår under vilket lönen eller arvodet

Tillåtna
värden
VSPSERIK
D
P,PY,P3,1,1
Y,2,5,6,61,
H,H1,H2,PU
,H3,H4,H5,
H6,B,G,G1,
2Y,5Y,SA,
7K,7L,7M,7
N,7Q,
PT,HT,YT
2017

20-32

010

P

T

36-46

083

P

T

48-49
50-60

112
114

V
V

T

61-71
72-82

115
116

V
V

83-93
94-104

117
120

V
V

105-115
117-123
125

121
122
123

V
V
V

127

124

V

129

125

V

130-140
141-151

130
140

V
V

152-162

141

V

164

142

V

166

143

V

168

144

V

170

145

V

172

146

V

173-211
212-222
229-239
240-250
252-253

157
160
149
105

V
V
V
V

254-277
278-288
289-299

135
180

V
V

har utbetalats, oberoende av under vilket kalenderår prestationen har intjänats.
* Betalarens beteckning
ALITP||
HETU
* Mottagarens personbeteckning eller FO- YTUNNUS||
nummer
HETU
Ersättningens betalningsmånad /cross-trade-tid KK
Beloppet av penninglön/prestation exklusive R8,2
naturaförmåner
Förskottsinnehållning
R8,2
Från arbetstagaren uttagna pensions- och arR8,2
betslöshetsförsäkringspremier
Avdrag före förskottsinnehållning
R8,2
Bilförmån, beloppet av beskattningsbar bilför- R8,2
mån
Bilförmån, ersättning som arbetsgivaren uttagit R8,2
Bilförmån, kilometertal enligt körjournal
+N7
Bilförmån, åldersgrupp
AN1
A (= bilar som tagits i bruk 2017, 2016 och 2015)
B (= bilar som tagits i bruk 2014, 2013 och 2012)
C (= bilar som tagits i bruk 2011 eller tidigare)
U (= bilförmån som erhållits utomlands)
Fri bilförmån
N1
(0=nej, 1=ja)
Förmån att använda bil
N1
(0=nej, 1=ja)
Ränteförmån av bostadslån
R8,2
Övriga beskattningsbara naturaförmåner sam- R8,2
manlagt
Övriga naturaförmåner, ersättning som arbets- R8,2
givaren uttagit
Övriga naturaförmåner, bostad
N1
(0=nej, 1=ja)
Övriga naturaförmåner, telefon
N1
(0=nej, 1=ja)
Övriga naturaförmåner, kost
N1
(0=nej, 1=ja)
Övriga naturaförmåner, annan förmån
N1
(0=nej, 1=ja)
Ersättning som uttagits för kostförmån motsva- N1
rar beskattningsvärdet
(0=nej, 1=ja)
Reservutrymme
Skattepliktiga kostnadsersättningar
R8,2
Förtroendevaldas mötesarvoden
R8,2
Personalbiljett, beloppet av skattefri förmån
R8,2
* Landskod för prestationsslag 5/5Y/7Q
MAA
V/P
TUNNUS
Reservutrymme
Anställningsoption och aktiepremie
R8,2
Försäkringspremier som betalats av arbetsgiva- R8,2
ren (premier för ett kollektivt tilläggspensions-

A,B,C,U

0,1
0,1

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

300-310

181

V

311-321

182

V

322-332

136

V

335-345

148

V

347-381

085

V

383-405
406-417

048
014

V
P

419-432

198

P

999

P
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*

ET *
V/P
T

skydd som tecknats 6.5.2004 eller senare)
Försäkringspremier som betalats av löntagaren
(premier för ett kollektivt tilläggspensionsskydd
som tecknats 6.5.2004 eller senare)
Premier för en frivillig individuell pensionsförsäkring
Löneposter som inte ingår i grunden för sjukförsäkringens
dagpenningspremie
Personalbiljett, belopp som betraktas som lön
eller tagits ut hos arbetstagaren
Mottagarens namn

R8,2

R8,2
R8,2

R8,2
AN35

Programvara som producerat anmälan
AN23
Uppgift som identifierar den programvara som Yproducerat anmälan
TUNNUS_AN
2
Programmets tidstämpel
PPKKVVVV
HHMMSS
Avslutningskod
N8

KONTROLLER

Ny/
Ändr

Kod

Beskrivning av beräkningsregel eller kontroll

105

Du måste ange landskoden för prestationsslagen 5, 5Y och 7Q.

136

#445; Du måste ange landskoden för prestationsslagen 5, 5Y och 7Q.
Uppgift 136 kan anges endast i fråga om prestationsslagen P, PY, 1, 1Y,
YT, P3, 2, 2Y, 5, 5Y, 6, 7M, 7N, PT, H, HT, H2, H3, H4, H5, H6 och 7Q

136

083
085

010
083

#801; Uppgift 136 kan anges endast i fråga om prestationsslagen P, PY, 1,
1Y, YT, P3, 2, 2Y, 5, 5Y, 6, 7M, 7N, PT, H, HT, H2, H3, H4, H5, H6 och
7Q
Om prestationsslaget (084) är H, HT, H2, H3, H4, H5, H6 eller 7Q, får man
med kod 136 ange uppgifter endast om personen är under 16 eller över 68
år gammal.
#804; Om prestationsslaget är H, HT, H2, H3, H4, H5, H6 eller 7Q, får
man med kod 136 (positionerna 323-332) ange uppgifter endast om personen är under 16 eller över 68 år gammal.
Mottagarens namn (085) är en obligatorisk uppgift, i punkt mottagarens
personbeteckning eller FO-nummer (083) har getts en konstgjord beteckning.
#1070; Mottagarens namn (085) är en obligatorisk uppgift, i punkt mottagarens personbeteckning eller FO-nummer (083) har getts en konstgjord
beteckning.
Beteckningarna (010 och 083) får inte vara samma.
#1308; Beteckningarna (010 och 083) får inte vara samma.
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ANMÄRKNINGAR

Ny/
Ändr

Kod

Beskrivning av anmärkningen

114
115

Om Förskottsinnehållning (115) har angetts med ett värde som avviker
från noll, ska Beloppet av penninglön/prestation exkl. naturaförmånder
(114) anges med ett värde som avviker från noll.

114
115

#1070; Om Förskottsinnehållning (115) har angetts med ett värde som
avviker från noll, ska Beloppet av penninglön/prestation exkl. naturaförmånder (114) anges med ett värde som avviker från noll.
Förskottsinnehållning (115) får inte vara större än Beloppet av penninglön/prestation exkl. naturaförmåner (114).

084
114
115

#1072; Förskottsinnehållning (115) får inte vara större än Beloppet av
penninglön/prestation exkl. naturaförmåner (114).
Om prestationsslaget (084) är 5 eller 5Y, får förskottinnehållning (115) inte
vara större än 3,5 % jämfört med uppgiften Beloppet av penninglön/prestation exkl. naturaförmåner.

083
084
114
115
112

#1073; Om prestationsslaget (084) är 5 eller 5Y, får förskottinnehållning
(115) inte vara större än 3,5 % jämfört med uppgiften Beloppet av penninglön/prestation exkl. naturaförmåner.
Om det i uppgiften Mottagarens personbeteckning eller FO-nummer (083)
har angetts FO-nummer (frånsett fysiska personer med FO-nummer), prestationsslag (084) är G, G1 eller H, förskottsinnehållning (115) och Beloppet av penninglön/prestation exkl. naturaförmåner har angetts, ska också
uppgiften Ersättningens betalningsmånad/cross-trade-tid (112) anges.

084
112

#1074; Arbetsersättning till en fysisk person (med FO-nummer) deklareras
anmäls som summan för hela året, för övriga med FO-nummer (öppna
bolag, kommanditbolag, aktiebolag, andelslag) anmäls arbetsersättningen
specificerad månadsvis.
Om det i uppgiften Mottagarens personbeteckning eller FO-nummer (083)
har angetts FO-nummer, prestationsslag (084) är G, G1 eller H, förskottsinnehållning (115) och Beloppet av penninglön/prestation exkl. naturaförmåner har angetts, ska också uppgiften Ersättningens betalningsmånad/cross-trade-tid (112) anges.
Om prestationsslag (084) är 2 eller 2Y, ska Ersättningens betalningsmånad/cross-trade-tid (112) anges.

114
115
117

#1075; Om prestationsslag (084) är 2 eller 2Y måste Ersättningens betalningsmånad/cross-trade-tid (112) anges för att cross-tradeavdraget ska
kunna fås.
Den sammanlagda summan av den angivna förskottsinnehållningen och
summan i punkten ”Avdrag före förskottsinnehållning” överstiger lönebeloppet.

084
447
116
130

#1076; Den sammanräknade summan av uppgifterna Förskottsinnehållning (115) och Avdrag före förskottsinnehållning (117) får inte överskrida
Beloppet av penninglön/prestation exkl. naturaförmåner (114).
Om prestationsslag (084) är någonting annat än 5, 5Y eller 61, får Från
arbetstagaren uttagna pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier
(116) inte vara större än 13% av summan i uppgifterna Beloppet av penninglön/prestation exkl. naturaförmåner (114), Bilförmån, beloppet av be-

135
140

084
135

084
114
130
136
140

skattningsbar bilförmån (120), Ränteförmån av bostadslån (130), Anställningsoption och aktiepremie (135) och Övriga beskattningsbara naturaförmåner sammanlagt (140).
#1077; Om prestationsslag (084) är någonting annat än 5, 5Y eller 61, får
Från arbetstagaren uttagna pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier
(116) inte vara större än 13% av summan i uppgifterna Beloppet av penninglön/prestation exkl. naturaförmåner (114), Bilförmån, beloppet av beskattningsbar bilförmån (120), Ränteförmån av bostadslån (130), Anställningsoption och aktiepremie (135) och Övriga beskattningsbara naturaförmåner sammanlagt (140).
Uppgiften Anställningsoption och aktiepremie (135) får anges med någon
annan uppgift än blanko endast med prestationsslag (084) P, 1, 2, 7N, 7M,
7L, 7K och 7Q.
#1076; Uppgiften Anställningsoption och aktiepremie (135) får anges med
någon annan uppgift än blanko endast med prestationsslag (084) P, 1, 2,
7N, 7M, 7L, 7K och 7Q.
Om prestationsslag (084) är P, 1, P3, 2, 6, 5, 5Y, 7M, 7N, PY, 1Y, 2Y, YT
eller PT, får beloppet i uppgiften Löneposter som inte ingår i i grunden för
sjukförsäkringens dagpenningspremie (136) inte vara större än summan i
Beloppet av penningslön/prestationer exkl. naturaförmåner (114), Bilförmån, beloppet av beskattningsbar bilförmån (120) och
Övriga beskattningsbara naturaförmåner sammanlagt (140).
#1079; Om prestationsslag (084) är P, 1, P3, 2, 6, 5, 5Y, 7M, 7N, PY, 1Y,
2Y, YT eller PT, får beloppet i uppgiften Löneposter som inte ingår i i
grunden för sjukförsäkringens dagpenningspremie (136) inte vara större
än summan i Beloppet av penningslön/prestationer exkl. naturaförmåner
(114), Bilförmån, beloppet av beskattningsbar bilförmån (120) och
Övriga beskattningsbara naturaförmåner sammanlagt (140).

10 BESKRIVNINGAR AV PRESTATIONSSLAG
P Lön från huvudsyssla
Företagarens lön
PT Dividend som grundar sig på arbetsinsats (lön)
YT Dividend som grundar sig på arbetsinsatsen av en FöPL/LFöPL-försäkrad företagare (lön)
P3 Lön till kommunal familjedagvårdare
PU Lön som betalas från en idrottsutövarfond
1 Lön av bisyssla
1Y Företagarens lön från bisyssla
SA Kompletteringsdagpenning från en sjukkassa
2 Sjöarbetsinkomst
2Y Företagarens sjöarbetsinkomst
5 S.k. (försäkrings-)lön enligt sexmånadersregeln
5Y Företagarens lön enligt sexmånadersregeln

6 Lön och lönegaranti som erlagts av ställföreträdande betalare (L om förskottsuppbörd 9 § 2 mom.)
61 Av ställföreträdande betalare utbetalda löner som omfattas av sexmånadersregeln
H Arbetsersättning
HT Dividend som grundar sig på en arbetsinsats (ersättning för arbete)
A1 Fondandel från personalfond
H2 Arvode till idrottsman
H3 Familjevårdarens eller närståendevårdarens arvode och kostnadsersättning
H4 Annan prestation som utgör skattepliktig förvärvsinkomst
H5 Ersättning som ett allmännyttigt samfund betalat
H6 Kostnadsersättning till medlare
B Pension som betalts av arbetsgivaren
G Bruksavgift, förvärvsinkomst
G1 Kapitalinkomster (bruksavgift, ränta på lönefordran o.d.)
7K Av arbetsgivaren betald lön till en arbetstagare som inte är försäkrad i Finland
7L Av en utländsk arbetsgivare betald lön till en arbetstagare som inte är försäkrad i Finland
7M Av en utländsk arbetsgivare betald lön till en arbetstagare som är försäkrad i
Finland
7N Av en utländsk arbetsgivare utbetald lön till en arbetstagare då arbetsgivaren
betalar skatterna för arbetstagaren (avtal om nettolön)
7Q Av en utländsk arbetsgivare utbetald lön till en arbetstagare som har vistats i
Finland högst i 183 dagar under en i skatteavtalet avsedd tidsperiod

11 FÖRTECKNING ÖVER LANDSKODER FÖR HEMVISTSTATER
Kontrollera giltiga skatteavtal och landskoderna i Listan över landskoder.
12 EXEMPEL
Filen innehåller två löntagarspecifika specifikationstransaktioner utan kostnadsersättningar VSPSERIK
Specifikation 1
Filen innehåller en anmälan som producerats med programmet TestiAccounting
Pro (048) producerad anmälan om lön från huvudsyssla P (084) för betalningsåret 2017 (058), där betalarens beteckning är 1234567-9 (010), löntagarens beteckning 131052-000T (111), lönebeloppet 1200 euro 00 cent (114), förskottsinnehållning 450 euro 22 cent (115) och arbetstagarens pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier 72 euro 33 cent (116), förmån från anställningsoption 58
euro 77 cent (135). Specifikationstransaktionens ordningsnummer är 1, som
också antecknas som värde för avslutningskoden (999). Anmälan om lön från

huvudsyssla P (084) för betalningsåret 2017 (058), där betalarens beteckning är
1234567-9 (010), löntagarens beteckning 131052-000T (111), lönebeloppet 1200
euro 00 cent (114), förskottsinnehållning 450 euro 22 cent (115) och arbetstagarens pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier 72 euro 33 cent (116), förmån från anställningsoption 58 euro 77 cent (135). Sammandragstransaktionens
ordningsnummer är 1, som också antecknas som värde för avslutningskoden
(999).
Specifikation 2
Filen innehåller än av TestiAccounting Pro (048) producerad anmälan om lön från
huvudsyssla P (084) för betalningsåret 2017 (058), där betalarens beteckning är
1234567-9 (010), löntagarens beteckning 230367-931K (111), lönebeloppet 2200
euro 00 cent (114), förskottsinnehållning 880 euro 50 cent (115) och arbetstagarens pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier 99 euro 98 cent (116), förmån från anställningsoption 72 euro 33 cent (135). Specifikationstransaktionens
ordningsnummer är 2, som också antecknas som värde för avslutningskoden
(999).
000:VSPSERIK
084:P
058:2017
010:6612663-4
083:131052-995Y
114:1200,00
115:450,22
116:72,33
135:58,77
048:TestiAccounting Pro
014:6606611-7_AP
198:02012018203015
999:1
000:VSPSERIK
084:P
058:2017
010:1234567-9
083:230367-931K
114:2200,00
115:880,50
116:99,98
135:72,33
048:TestiAccounting Pro
014:6606611-7_AP
198:02012018203015
999:2

