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Första version för skatteåret 2016
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1.1

Sidhuvud och diarienummer har lagts till
Textändringar i avsnitt 2, 3 och 7
Lagts till avsnitt 2.1 Programvara som producerat anmälan – Uppgift
014
Längden på uppgift 048 i avsnitt 7 har ändrats AN35 AN23
Till avsnitt 8 har lagts felkoder som fattades (#XXX)
Exemplet i avsnitt 13 har ändrats

16.6.2016

1.2

I punkt 7 uppgiften Reservutrymme bytts till uppgiften 097 Prestationens ISIN-kod eller namn
Det finns nya kontroller i punkt 8
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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 Allmän
beskrivning av elektroniska deklarationer och anmälningar.
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BESKRIVNING AV DATAFLÖDET
Betalaren ska lämna mottagarspecifikationer enligt denna postbeskrivning av
prestationer som de betalat till begränsat skattskyldiga. Postbeskrivningen för
specifikation av prestationer till begränsat skattskyldiga omfattar även andra prestationer än dem som ska betraktas som lön, såsom uppgifter om utbetalda dividender, räntor och pensioner.
Skattefria och skattepliktiga kostnadsersättningar till begränsat skattskyldiga ska
anmälas i dataflödet VSRAERIE. Dataflödet VSPSKUST kan inte användas för
detta ändamål.
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. Årsanmälningsuppgifterna 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.
Begränsad skattskyldighet har behandlats t.ex. i Skatteförvaltningens anvisning
Allmän och begränsad skattskyldighet och Beskattning av förvärvsinkomster hos
begränsat skattskyldiga: källskatt eller progressiv skatt. Det finns flera anvisningar om begränsad skattskyldighet på Skatteförvaltningens webbplats (skatt.fi >
Detaljerade skatteanvisningar > Internationella situationer). Närmare anvisningar
för årsanmälningar finns på webbplatsen skatt.fi > Blanketter > Årsanmälningsblanketter och anvisningar för ifyllningen.
Årsanmälningar kan skickas med en Katso-kod med behörigheten huvudanvändare, sekundär huvudanvändare, årsanmälare eller kontoförande institut. Anmälan kan också lämnas så att man autentiserar sig med nätbankkoder eller ett EIDkort.

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
Korrigering av uppgifter har beskrivits i dokumentet 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 uppgifter.
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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 3.2.2017.
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DATAFLÖDESKOMBINATIONER
I samma fil med detta dataflöde kan du skicka följande dataflöden:
−

VSPSERIE eller VSPSERIK+VSPSKUST

−

VSPSVYHT
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ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET

Kod
1.0 10/301
10/082

Radering

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

12-13/316

Prestationsslag

Ändrats till kod 084

12-13/084

Prestationsslag

15-18/303

Betalningsår

Nya prestationsslag:
R2,R5,R6,AM,RM,AE,RE
Ändrats till kod 058

20-32/302

Betalarens beteckning

Ändrats till kod 010

34/086

Mottagarens typ

Ny uppgift.

36-46/312

Mottagarens finska personbeteckning, FO-nummer eller födelsetid

36-46/312

Mottagarens finska personbeteckning eller FO-nummer
Mottagarens födelsetid

Fördelats till olika positioner/två
olika koder: 312 Mottagarens finska
personbeteckning eller FO-nummer
48-58/021 Mottagarens födelsetid
Ändrats till kod 083

48-58/021

Uppgift
Transaktionsslag

343-377/342

Hemviststatens namn

367-379/326
402-414/317

Pension som återkrävts
Belopp på vilket källskatt har uttagits eller förskottsinnehållning
verkställts
Uttagen källskatt/verkställd förskottsinnehållning
Penninglön
Naturaförmån
Källskatteavdrag

415-427/318
428-440/319
441-451/320
452-462/321
463-473/322
517-527/323
528-538/324
428-440/319

Dagtraktamenten och kostnadsersättningar
Försäkringslön från utlandstjänstgöring
Den försäkrades sjukförsäkringspremie
Penninglön

415-427/318

Uttagen källskatt/verkställd förskottsinnehållning

474-503/305
504-516/336
616-626/329

Kontaktpersonens namn
Kontaktpersonens tfn
Från arbetstagaren uttagna pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier
Den faktiska förmånstagarens
kontonummer för prestationsslag
S1 och S3

544-577/325

Ny kod.
OBS! Tillägget gör att alla positioner efter den här uppgiften också
måste ändras.
Uppgiften har tagits bort.
Uppgiftens format har ändrats till R.
Uppgifter i R-format anmäls med
två decimaler.
Använd komma (,) som decimalskiljare

Uppgiftens längd har ändrats till
R10,2
Uppgiftens längd har ändrats till
R10,2
OBS! Ändringen gör att positionen
för kod 317 också måste ändras.
Ändrats till kod 041
Ändrats till kod 042
Ny uppgift

Uppgiften har indelats i två olika
positioner/koder
570-601/094 För prestationsslag

579-589/328
627-661/048
662-675/198

1.1 627-649/048

650-661/014
1.2

7

342-366/097

BIC-kod inom SEPA-området för
prestationsslag S1 och S3
Programvara som producerat
anmälan
Avsändningsdag och -tid, uppgiften kommer från förmedlingstjänsten
Programvara som producerat
anmälan
Uppgift som identifierar den programvara som producerat anmälan
Prestationens ISIN-kod eller namn

S1 och S3 den faktiska förmånstagarens kontonummer i IBAN-format
615-649/096 Annat internationellt
kontonummer
Ändrats till position 603-613/kod
095
Ny uppgift
Ny uppgift

Uppgiftens längd har förkortats till 23
tecken. Ändrats till valfritt
Ny uppgift. Identifierare (T). Format YTUNNUS_AN2 (12 tecken)
Ny uppgift. Reservutrymmet har tagits
bort från motsvarande position.

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)

T betyder att identifikationsuppgifterna i en korrigerings- och raderingsanmälan (082:D) ska vara identiska med den ursprungliga anmälan. I raderingsanmälan får man inte lämna andra uppgifter än
identifikationsuppgifter.

L/T
(Beräk- * i kolumnen Beräkning/Kontroll betyder att uppgiften kontrolleras i
ning/Kontroll)
Tamo.
V/P betyder att uppgiften är villkorligt obligatorisk. Uppgiften är med
andra ord 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.
# betyder att du inte får fylla i fältet om det finns en uppgift i det fält
som följer efter #. 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
L/T-kolumnen (Beräkning/Kontroll), t.ex. om uppgiften både beräknas
och kontrolleras.
Tillåtna värden

I denna kolumnen visas de värden som kan anges med respektive

kod, separerade med komma.

Position Kod P/V T

L/T

Beskrivning

1-8
10
12-13

000
082
084

P
V
P

T
T

*

15-18

058

P

T

20-32

010

P

T

34

086

P

36-46

083

V

T

Betalningsåret är det kalenderår under vilket VVVV
prestationen har betalats eller mottagaren har
kunnat lyfta dividenden eller överskottet
Betalarens beteckning
ALITP||
HETU
Mottagarens typ
+N1
1=företag eller organisation
2=finsk personbeteckning
3= ingen finsk personbeteckning
* Mottagarens finska personbeteckning eller FO- YTUNNUS||
V/P nummer
HETU||

48-58

021

V

T

60-129

307

P

T

131-200
202-271
273-281
283-317
319-338

308
309
310
311
313

V
P
V
P
V

T

340-341 341

P

T

342-366 097

V

367-379 326
380-382 327

V
V

T

Postkod
Radering
Prestationsslag

Format

* Mottagarens födelsetid
V/P
Mottagarens efternamn eller företagets hela
namn
Mottagarens alla förnamn
Mottagarens gatuadress i hemviststaten
Mottagarens postnummer i hemviststaten
Mottagarens stad/område i hemviststaten
Personbeteckning eller FO-nummer eller annat
skatteregistreringsnummer (TIN) i hemviststaten
Se avsnitt 11
* Hemviststatens landskod ISO3166
Se avsnitt 12
* Prestationens ISIN-kod eller namn
V/P
Pension som återkrävts
* Antalet arbetsdagar

AN8
A1
AN2

SYNTAIKA2
AN70
AN70
AN70
AN9
AN35
AN20
MAA
TUNNUS
AN25
R10,2
+N3

Tillåtna
värden
VSRAERIE
D
A1,A2,A3,
A4,A5,A6,
A7,A8,A9,
AR,AS,AD,
B1,B2,B3,
B4,B5,B7,
B8,B9,B0,
C2,C3,C4,
C5,C7,D1,
D2,
E1,E2,
E3,E4,E5,
E6,
P4,P5,P6,
P7,
S1,S2,
S3,S4,
R2,R5,R6,
AM,RM,
AE,RE

2016

1,2,3

V/P
384-396 080
402-414 317

V
P

415-427 318
428-440 319

V
V

441-451
452-462
463-473
474-503
504-516
517-527
528-538
539-569

320
321
322
041
042
323
324
094

V
V
V
V
V
V
V
V

Naturaförmån
Källskatteavdrag
Dagtraktamenten och kostnadsersättningar
Kontaktpersonens namn
Kontaktpersonens telefonnummer
Försäkringslön från utlandstjänstgöring
Den försäkrades sjukförsäkringspremie
* Förmånstagarens IBAN-kontonummer för preV/P stationsslag S1 och S3

570-580 095

V

581-615 096

V

* BIC-kod inom SEPA-området för prestationsslag BIC
V/P S1 och S3
* Annat internationellt kontonummer
AN35
V/P

616-626 329

V

627-649 048
650-661 014

P
P

662-675 198

V

999

P
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T

T

Kontoförvaltarens FO-nummer
Belopp på vilket källskatt har uttagits eller förskottsinnehållning verkställts
Uttagen källskatt/verkställd förskottsinnehållning
Penninglön

Från arbetstagaren uttagna pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier
Programvara som producerat anmälan
Uppgift som identifierar den programvara som
producerat anmälan
Avsändningsdag och -tid, uppgiften kommer från
förmedlingstjänsten
Avslutningskod

YTUNNUS
R10,2
R10,2
R10,2
R8,2
R8,2
R8,2
AN30
AN13
R8,2
R8,2
IBAN

R8,2
AN23
Y-TUNNUS_AN2
PPKKVVVV
HHMMSS
N8

KONTROLLER

Ny/
Ändr

Kod

Beskrivning av beräkningsregeln eller kontrollen

084
083

Ange mottagarens finska personbeteckning (083) om prestationsslaget är A7A9, AR, R2, R5, R6, RM, RE, B1-B0 och P4-P7.
FO-nummer får användas endast för följande prestationsslag: A4, C2–C5, D1,
E1–E5 och S1–S4.

084
327

084
094
096

#385; Ange mottagarens finska personbeteckning (083) om prestationsslaget är
A7-A9, AR, R2, R5, R6, RM, RE, B1-B0 och P4-P7.
FO-nummer får användas endast för följande prestationsslag: A4, C2–C5, D1,
E1–E5 och S1–S4.
Om prestationsslaget är A9, ange också antalet arbetsdagar (327) som inte får
vara noll
#319; Om prestationsslaget är A9, ange också antalet arbetsdagar (327) som
inte får vara noll
För prestationsslag S1 och S3 ska du också ange mottagarens IBANkontonummer (094) eller Annat internationellt kontonummer (096)

094
095

#1082; För prestationsslag S1 och S3 ska du också ange mottagarens IBANkontonummer (094) eller Annat internationellt kontonummer (096)
Om du har angett mottagarens IBAN-kontonummer (094), ange också BICkoden (095).

084
321

#1112; Om du har angett mottagarens IBAN-kontonummer (094), ange också
BIC-koden (095).
Du kan ange källskatteavdrag (321) endast för följande prestationsslag (084):
A1, A2, A4, A9, AS, B2 och D1.

#794; Du kan ange källskatteavdrag (321) endast för följande prestationsslag (084): A1, A2, A4, A9, AS, B2 och D1.

U

U

341
084

Hemviststatens landskod (341) får vara XX endast om prestationsslagets kod
(084) är E3.

080
097

#969; Hemviststatens landskod (341) får vara XX endast om prestationsslagets
kod (084) är E3.
Endast en Kontoförvaltare (080) kan ge uppgiften Prestationens ISIN-kod eller
namn (097).

080
097

#1133; Kontoförvaltaren (080) ska ge Prestationens ISIN-kod (097).
Om uppgiften Prestationens ISIN-kod eller namn (097) har getts ska man också
ge uppgiften Kontoförvaltare (080).
#1134; Om uppgiften Prestatiooionens ISIN-kod (097) har getts ska man också
ge uppgiften Kontoförvaltare (080).
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ANMÄRKNINGAR

Ny/
Ändr

Kod

Beskrivning av anmärkningen

083
086
313

Om mottagarens typ (086) = 1, ska du i punkt 083 ange mottagarens finska FOnummer eller i punkt 313 Personbeteckning, FO-nummer eller annat skatteregistreringsnummer i hemviststaten (TIN)

083
086

#1084; Om mottagarens typ (086) = 1, ska du i punkt 083 ange mottagarens
finska FO-nummer eller i punkt 313 Personbeteckning, FO-nummer eller annat
skatteregistreringsnummer i hemviststaten (TIN)
Om mottagarens typ (086) = 2, ange i punkt 083 mottagarens finska personbeteckning

086
021

#1085; Om mottagarens typ (086) = 2, ange i punkt 083 mottagarens finska personbeteckning
Om mottagarens typ (086) = 3, ange i punkt 021 mottagarens födelsetid

086
308

#1086; Om mottagarens typ (086) = 3, ange i punkt 021 mottagarens födelsetid
Du ska ange mottagarens förnamn (308) om mottagaren är en person (086=2
eller 086=3)

341
084

#1087; Du ska ange mottagarens förnamn (308) om mottagaren är en person
(086=2 eller 086=3)
Hemviststatens landskod (341) får vara FI endast om prestationsslaget (084) är
A7
#1088; Hemviststatens landskod (341) får vara FI endast om prestationsslaget

(084) är A7
.

10 BESKRIVNINGAR AV PRESTATIONSSLAG
A1 Lön (annan än den som avses i punkt AS) från annat än offentligt samfund
och fondandel från personalfond
A2 Lön som betalats av ett offentligt samfund
A3 Royalty, t.ex. upphovsrättsersättning
A4 Ersättning för arbete (ersättningar till andra än fysiska personer anmäls endast om källskatt har tagits ut)
A5 Ersättning från en uppträdande artists personliga verksamhet (skatt 15 % eller
lägre enligt ett källskattekort)
A6 Ersättning från en idrottares personliga verksamhet (skatt 15 % eller lägre
källskatt enligt ett källskattekort)
A7 Lön enligt den s.k. nyckelpersonslagen (1551/1995), minst 5 800 €/mån
A8 Lön från ett utländskt koncernföretag e.d. till en begränsat skattskyldig som
arbetar utomlands och är försäkrad i Finland
A9 Löneinkomsten av en utländsk hyrd arbetstagare då arbetstagaren har varit i
Finland högst sex månader (anmälan lämnas av arbetsgivare utan fast driftställe i
Finland)
AR Förskottsinnehållningspliktig lön till begränsat skattskyldig (annan betalare än
offentligt samfund)
AS Anställningsoption och aktiepremie som baserar sig på arbete som utförts i
Finland
AD Direktörsarvode (arvode för medlemskap i styrelse eller annan förvaltningsorgan)
B1 Av offentligt samfund betald arbetspension (ej intjänats i rörelseverksamheten)
B2 Annan prestation som baserar sig på socialskyddslagstiftningen (t.ex. arbetspension, avträdelsepension eller olycksfallspension)
B3 Av Folkpensionsanstalten eller Statskontoret betald annan pension än arbetspension
B4 Köpt pension som utgör förvärvsinkomst (bl.a. själv eller av arbetsgivaren
tecknade pensioner som grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring)
B5 Pension som intjänats i offentligt samfunds rörelseverksamhet
B7 Annan pension än sådana som avses i punkt B1-B5 eller B8 (t.ex. pension
som grundar sig på trafikförsäkring och annan riskförsäkring)
B8 Köpt pension som utgör kapitalinkomst (bl.a. själv tecknade pensioner som
grundar sig på en individuell pensionsförsäkring)
B9 Pension som grundar sig på en frivillig individuell pensionsförsäkring och som
beskattas som kapitalinkomst ökad med 20 procent
B0 Pension som grundar sig på en frivillig individuell pensionsförsäkring och som
beskattas som kapitalinkomst ökad med 50 procent
C2 Depositionsränta (annan än prestationsslag S)

C3 Ränta på masskuldebrevslån eller betald eftermarknadsgottgörelse (annan än
prestationsslag S)
C4 Årlig intäkt av placeringsfond (annan än prestationsslag S)
C5 Annan ränta (annan än prestationsslag S)
C7 Upplupen ränta på tillgångar som uppstått genom ett avtal om långsiktigt sparande
D1 Annan prestation t.ex. stipendium, livförsäkringsersättning e.d.
D2 Annan avkastning från tillgångar som uppstått genom ett avtal om långsiktigt
sparande
E1 Direktinvesteringsdividend enligt moder-dotterbolagsdirektivet eller skatteavtalet
E2 Dividend då aktien är förvaltarregistrerad men förvaras i kontoinnehavarens
räkning
E3 Annan dividend då aktien är förvaltarregistrerad (Om källskatten på dividenden har återbetalats, anges prestationen endast med prestationsslag E5)
E4 Andra dividender eller överskott från andelslag än de ovan nämnda
E5 Till den slutliga mottagaren betald dividend vars källskatt utbetalaren har återbetalat (Prestationsslag E5 används i stället för E3 om den uttagna källskatten
har återbetalats. Med prestationsslag E5 anges endast det belopp av källskatten
som återstår efter återbetalningen.)
E6 Dividend från tillgångar som uppstått genom ett avtal om långsiktigt sparande
P4 Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande och som utgör
förvärvsinkomst
P5 Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande och som beskattas som kapitalinkomst
P6 Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande och som beskattas som kapitalinkomst ökad med 20 procent
P7 Prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande och som beskattas som kapitalinkomst ökad med 50 procent
S1 Ränta som avses i spardirektivet eller totalbeloppet av inkomst i vilken sådan
ränta ingår
S2 Ovanstående, då mottagaren är ett betalningsombud
S3 I spardirektivet avsedd ränta på intäkt från försäljning, återköp eller inlösen eller det sammanlagda beloppet av intäkt
S4 Ovanstående, då mottagaren är ett betalningsombud
R2 Förskottsinnehållningspliktig lön från ett offentligt samfund till en begränsat
skattskyldig (källskattepliktig A2)
R5 Förskottsinnehållningspliktig ersättning för personlig verksamhet till en begränsat skattskyldig uppträdande artist (källskattepliktig A5)
R6 Förskottsinnehållningspliktig ersättning för personlig verksamhet till en begränsat skattskyldig idrottare (källskattepliktig A6)
AM sjöarbetsinkomst (ny källskattepliktig, tidigare A1)

RM Förskottsinnehållningspliktig sjöarbetsinkomst till en begränsat skattskyldig
(ny källskattepliktig, tidigare AR)
AE Förmån (t.ex. studiepenning, arbetslöshetsdagpenning) (ny källskattepliktig,
tidigare D1)
RE Förskottsinnehållningspliktig förmån till en begränsat skattskyldig (ny)

11 KONTROLLERA ATT DET UTLÄNDSKA TIN-NUMRET ÄR KORREKT
I den avgiftsfria tjänsten TIN on Europa kan du lätt kontrollera om ett utländskt
skatteregistreringsnummer (t.ex. en personbeteckning) har rätt format. Du kan
inte använda tjänsten för att bekräfta en persons identitet eller om ett angivet
nummer verkligen finns eller om landet i fråga har tilldelat det till någon.
Tjänsten kan användas på 22 språk, även på svenska. Tjänsten ger också tilläggsinformation om de registreringsnummer som används i olika länder.
Du kommer till tjänstens ingångssida via länken:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/mutual_assistanc
e/tin/index_en.htm
och direkt till söksidan:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinRequest.html

12 FÖRTECKNING ÖVER LANDSKODER FÖR HEMVISTSTATER
Kontrollera giltiga skatteavtal och landskoderna enligt standarden ISO 3166 i Listan över landskoder.

13 EXEMPEL
Filen innehåller mottagarspecifikation av prestationer som betalats till begränsat
skattskyldig VSRAERIE som producerats av Accounting Pro (048). Prestationsslaget är A1 (084) för betalningsåret 2016 (058), där arbetsgivarens beteckning
är 6612663-4 (010), mottagarens personbeteckning 131052-995Y (083), Typen
av mottagare (086) är 2, mottagarens efternamn (307) Saajanen, mottagarens
gatuadress i hemviststaten (309) Centralgatan 1, mottagarens stad/område i
hemviststaten Stockholm, hemviststatens landskod enligt ISO3166 (341) SE och
belopp på vilket källskatt har uttagits eller förskottsinnehållning verkställts är
(317) 3170 euro 00 cent. Kontaktpersonen för årsanmälan är Kalle Kontaktperson (041) och hans telefonnummer är 09123456 (042). Specifikationstransaktionens ordningsnummer är 1, som antecknas som värde för avslutningskoden
(999).
000:VSRAERIE
084:A1
058:2016
010:6612663-4
083:131052-995T
086:2
307:Saajanen
308:Saara
309:Centralgatan 1
311:Stockholm
317:3170,00
341:SE
041:Kontaktperson Kalle
042:09123456
048:Accounting Pro 1.2
014:6606611-7_AP
999:1

