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Ändringshistoria
Datum

Version

Beskrivning

2.1.2017

1.0

Första version för skatteåret 2017

22.5.2017

1.1

28.9.2017

1.2

I stället för länkarna till dokument på skatt.fi har en sökväg lagts till.
Allmän beskrivning av elektronisk kommunikation har uppdaterats.
Avsändningsdag och -tid (198) har ändrats till en tidstämpel som kommer
direkt från programmet. Samtidigt har uppgiften blivit obligatorisk.
Sökvägarna till den förnyade webbplatsen skatt.fi har ändrats i beskrivningen

30.1.2017

1

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.

2

BESKRIVNING AV DATAFLÖDET
Betalaruppgifterna för årsanmälan ska lämnas enligt denna postbeskrivning. Om
arbetsgivaren lämnar betalaruppgifter i euro, ange kontaktpersonens namn och telefonnummer. Betalaruppgifterna lämnas bara en gång för ett kalenderår.
Närmare anvisningar för årsanmälningar finns på skatt.fi > Blanketter > Årsanmälningsblanketter och anvisningar för ifyllningen.
Anmälningar kan skickas med en Katso-kod med behörigheten som företagets huvudanvändare, sekundär huvudanvändare eller årsanmälare. Behörigheten kontrolleras då av uppgiften Betalarens kod (kod 010 eller position 20-32). Om kontoförvaltaren lämnar uppgifter i stället för betalaren är kontoförvaltarens FO-nummer
en obligatorisk uppgift. Då kontrolleras behörigheten med uppgiften Kontoförvaltarens FO-nummer (kod 080 eller position 86-98).

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, ange betalarens eget FO-nummer och kontrolltecken.
3

KORRIGERING AV UPPGIFTER
Korrigering av uppgifter har beskrivits i dokumentet skatt.fi > Om Skatteförvalt-

ningen > 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 program för att korrigera uppgifter som de använde tidigare när de lämnade uppgifterna.
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GILTIGHET
Strukturerna och kontrollerna i denna postbeskrivning är giltiga i produktionsmiljön
fr.o.m. 13.6.2017 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 kan du skicka följande dataflöden:
 VSRAERIE
 VSPSERIE eller VSPSERIK+VSPSKUST
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1.0

ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET
Kod

Uppgift

Förklaring

101-113/650

Arbetsgivaren anmäler det sammanlagda beloppet av löner som betalats av en ställföreträdande betalare (t.ex. FPA) och på vilka arbetsgivaren betalar sjukförsäkringsavgift
Avdrag från beloppet av sjukförsäkringsavgift

Socialskyddsavgift
ändrats till sjukförsäkringsavgift i
beskrivningen

140-152/631
614

1.1

7

15-18/058
224-257/198

Totalbeloppet av källskattepliktiga löner och
ersättningar som omfattas av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift
(inkl. belopp som betraktas som lön av naturaförmåner)
Betalningsår
Programmets tidstämpel

Socialskyddsavgift
ändrats till sjukförsäkringsavgift i
beskrivningen
Socialskyddsavgift
ändrats till sjukförsäkringsavgift i
beskrivningen

År har ändrats
Namnet har ändrats och uppgiften
har blivit obligatorisk

UPPGIFTSFÖRTECKNING

Position Kod P/V T

L/T

Beskrivning

Format

Tillåtna
värden

1-8
10
15-18

000
082
058

P
V
P

T

20-32

010

P

T

36-65
72-84
86-98
101-113

041
042
080
650

V
V
V
V

140-152 631

V

180

613

V

194-206 614

V

208-230 048
231-242 014

V
P

244-257 198

P

Programmets tidstämpel

999

P

Avslutningskod

8

T

T

T

Postkod
Radering
Betalningsår
Kalenderår under vilket prestationen har betalats.
Betalarens beteckning

AN8
A1
VVVV

VSPSVYHT
D
2017

ALITP||
HETU
Kontaktpersonens namn
AN30
Kontaktpersonens telefonnummer
AN13
Kontoförvaltarens FO-nummer
YTUNNUS
Arbetsgivaren anmäler det sammanlagda beloppet R10,2
av löner som betalats av en ställföreträdande betalare (t.ex. FPA) och på vilka arbetsgivaren betalar
sjukförsäkringsavgift
Avdrag från beloppet av sjukförsäkringsavgift
R10,2
Löner har inte betalats under kalenderåret
N1
0, 1
(0=nej, 1=ja)
Totalbeloppet av källskattepliktiga löner och er- R10,2
sättningar som omfattas av arbetsgivares
sjukförsäkringsavgift (inkl. belopp som betraktas
som lön av naturaförmåner)
Programvara som producerat anmälan
AN23
Uppgift som identifierar den programvara som pro- Y-TUNNUS_AN2
ducerat anmälan

PPKKVVVV
HHMMSS
N8

KONTROLLER
Inga kontroller för dataflödet.

9

ANMÄRKNINGAR
Inga anmärkningar om dataflödet.

10 EXEMPEL
I filen finns sammandragsuppgifter för arbetsgivarens årsanmälan VSPSVYHT
(000) som producerats av Accounting Pro.
Årsanmälan gäller betalningsåret 2017 (058), där arbetsgivarens beteckning är
1234567-9 (010), kontaktpersonens namn Arne Arbetsgivare (041), vars telefonnummer är 09123456 (6042), avdrag från beloppet av sjukförsäkringspremie uppgår till 150 euro 44 cent (631) och ordningsnumret för transaktionen är 1, som är
värdet för avslutningskoden (999).
000:VSPSVYHT
058:2017
010:1234567-9
041:ARBETSGIVARE,ARNE
042:09123456
631:150,44
048:Accounting Pro 1.2
014:6606611-7
198:02012018203015
999:1

