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Ändringshistoria
Datum

Version

Beskrivning

12.2.2016

1.0

Första version för skatteåret 2016

30.3.2016

1.1

Sidhuvud och diarienummer har lagts till
Textändringar i punkterna 2 och 7
Korrigering av exemplet i punkt 10

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 Allmän
beskrivning av elektroniska deklarationer och anmälningar.

2

BESKRIVNING AV DATAFLÖDET
Närmare anvisningar för årsanmälningar finns på webbplatsen skatt.fi > Blanketter > Årsanmälningsblanketter och anvisningar för ifyllningen.
Anmälningar kan skickas med en Katso-kod med behörigheten som företagets
huvudanvändare, sekundära huvudanvändare eller årsanmälare. Behörigheten
kontrolleras då med uppgiften Betalarens kod (kod 010 eller position 20-32).

3

KORRIGERING AV UPPGIFTER
Korrigering av uppgifter har beskrivits i dokumentet 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. 23.2.2016 och de är i kraft tills en ny version av postbeskrivningen
publiceras.
Uppgifterna ska lämnas senast 31.1.2017.

5

DATAFLÖDESKOMBINATIONER
I samma fil med detta dataflöde kan man skicka det följande dataflödet:
−

6

VSPUERIE

ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET

Kod
10/401

Uppgift
Transaktionsslag

10/082

Radering

20-32/402

Virkesköparens personbeteckning eller FO-nummer
Betalningsår

Ändrats till kod 010

Kontaktpersonens namn
Kontaktpersonens tfn
Programvara som producerat anmälan
Avsändningsdag och -tid,

Ändrats till kod 041
Ändrats till kod 042
Ny uppgift.

15-18/403
35-65/405
72-84/407
241-275/048
277-290/198

Förklaring
Har tagits bort (Se den nya anvisningen för korrigering och radering)
Ny uppgift.

Ändrats till kod 058

Ny uppgift.

uppgiften kommer från förmedlingstjänsten

7

UPPGIFTSFÖRTECKNING
Kolumnerna:

Kod

Uppgiftsspecifik tresiffrig kod i kod:uppgiftspresentationen

Position

Uppgiftens position i en post med fast längd.

P/V

P obligatoriskt fält
V valfritt fält

T (Identifierare)

L/T
ning/Kontroll)

T betyder att i en korrigerings- och raderingsanmälan (082:D) ska
identifikationsuppgifterna vara identiska med den ursprungliga anmälan. I borttagningsanmälan får man inte lämna andra uppgifter än
identifikationsuppgifter.
(Beräk- * i kolumnen Beräkning/Kontroll betyder att uppgiften kontrolleras i
Tamo.
V/P betyder att uppgiften är villkorligt obligatorisk. Uppgiften är obligatorisk endast i vissa situationer. Om uppgiften är villkorligt obligatorisk
betyder det att om du anger eller beräknar en viss uppgift, blir en annan uppgift också obligatorisk.
#-kod betyder att du inte får fylla i fältet om det finns en uppgift i det
fält som antecknats med #. Om noll accepteras sägs det så i beskrivningen.
L i fältet Beräkning/Kontroll betyder att uppgiften har en beräkningsformel men den kontrolleras inte i Tamo.
H i kolumnen Beräkning/Kontroll betyder att det finns en anmärkning
för uppgiften. Du kan dock skicka in anmälan trots anmärkningen.
Flera av de ovan nämnda anteckningarna kan förekomma samtidigt i
kolumnen Beräkning/Kontroll, t.ex. om uppgiften både beräknas och
kontrolleras.

Tillåtna värden

Position

I kolumnen visas med kommatecken som separator de värden som
kan anges med respektive kod.

Kod P/V T

1-8
10
15-18
20-32

000
082
058
010

P
V
P
P

36-65
72-84

041
042

P
P

T
T

L/T

Beskrivning
Postkod
Radering
Betalningsår
Virkesköparens personbeteckning
nummer
Kontaktpersonens namn
Kontaktpersonens telefonnummer

Format

eller

AN8
A1
VVVV
FO- YTUNNUS||
HETU
AN30
AN13

Tillåtna
värden
VSPUVYHT
D
2016

85-240
241-275
277-290

8

048
198

P
V

999

P

Reservutrymme
Programvara som producerat anmälan
Avsändningsdag och -tid, uppgiften kommer från
förmedlingstjänsten
Avslutningskod

AN35
PPKKVVVV
HHMMSS
N8

KONTROLLER
Inga kontroller för dataflödet.

9

ANMÄRKNINGAR
Inga anmärkningar om dataflödet.

10 EXEMPEL
Filen innehåller kontaktuppgifter för virkesköparens årsanmälan VSPUVYHT
(000) som producerats av TestiAccounting Pro (048). Betalningsåret är 2016
(058), virkesköparens beteckning 6612663-4 (010), kontaktpersonens namn
VILLE VIRKE (041), vars telefonnummer är 09123456 (042). Specifikationens löpande nummer är 1, som också är värdet för avslutningskoden (999).
000:VSPUVYHT
010:6612663-4
058:2016
041:VIRKE, VILLE
042:09123456
048: TestiAccounting Pro 1.0
999:1

