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Ändringshistoria
Datum

Version

Beskrivning

2.1.2017

1.0

Första version för skatteåret 2017
För uppgifter som ska lämnas in har getts koder för att anmälan också ska kunna skickas i formatet kod:uppgiftspar.

2.2.2017

1.1

Preciserats datapostens fasta längd i sektion 2
I stället för länkarna till dokument på skatt.fi har en sökväg
Allmän beskrivning av elektronisk kommunikation har uppdaterats lagts till

22.5.2017

1.2

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

28.9.2017

1.3

Sökvägarna till den förnyade webbplatsen skatt.fi har ändrats
i beskrivningen

28.9.2017

1.4

Tagits bort en felaktig text från punkt 2: ”Datapostens fasta
längd ska vara 148 tecken utan avsändningsdag och -tid
som kommer från förmedlingstjänsten.”

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
Anmälningar kan skickas med en Katso-kod med behörigheten som företagets huvudanvändare, sekundära huvudanvändare eller årsanmälare.
Enligt 112 § i inkomstskattelagen ska retroaktivt betalda lagstadgade pensionsinkomster periodiseras som inkomst för det år till vilken pensionen hänför sig om den
skattskyldige yrkar detta. En pensionsinkomst periodiseras endast om beloppet per
mottagare är minst 500 euro för skatteåret. Pensionsinkomsten bör i fråga om minst
tre månader hänföra sig till tiden före skatteåret. Om pensionsinkomsten hänför sig till
flera år än skatteåret och de två föregående åren, ska den periodiseras som tre lika
stora poster för skatteåret och de två föregående åren. Retroaktivt betalda pensioner
ska anmälas med två olika årsanmälningar.
Utbetalaren av pensionen ska lämna årsanmälan om de retroaktivt utbetalda pensionerna både en egentlig årsanmälan och en specifikation av de retroaktiva pensionerna.

2.1

Egentlig årsanmälan (Veroh 7803r eller 7809r)
De retroaktivt utbetalda pensionerna ska anmälas med den egentliga årsanmälan.
Om mottagaren är allmänt skattskyldig lämnas årsanmälan med Årsanmälan om
pensioner och förmåner (VEROH 7803r). Om pensionen har betalats till en begränsat
skattskyldig mottagare lämnas årsanmälan med Årsanmälan om prestationer som utbetalts till begränsat skattskyldiga (Veroh 7809r). I årsanmälan antecknas hela beloppet av den retroaktivt betalda pensionen som skattepliktig inkomst för utbetalning-

såret. I årsanmälan anges även beloppet av den förskottsinnehållning som verkställts
på pensionen.
2.2

Specifikation av retroaktiva pensioner
För periodiseringen av de retroaktiva pensionerna ska pensionsutbetalaren utöver
den egentliga årsanmälan även lämna in en specifikation av de retroaktivt utbetalda
pensionerna. Någon specifikation behöver inte lämnas om pensionen hänför sig för
minst tre månader till tiden före skatteåret.
Har man betalat retroaktiva pensioner till pensionstagaren på olika dagar, ska man
anteckna varje betalning särskilt i specifikationen. Likaså ska specifikationen göras
skilt för varje prestationsslag (pensionsslag).
Om pensioner som införtjänats under högst tre år ska man i specifikationen ange vilken andel av pensionen som hänför sig till varje enskilt år.

3

KORRIGERING AV UPPGIFTER
Information om korrigering av årsanmälningsuppgifterna finns i anvisningen Korrigering av årsanmälningarna. Anvisningen har publicerats på skatt.fi > Om 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. 13.6.2017 och de är i kraft tills en ny version av postbeskrivningen publiceras.
Uppgifterna som lämnas för år 2017 ska vara framme senast 31.1.2018.

5

ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET

Version
1.0

1.2

6

Kod
198
057

Uppgift
Avsändningsdag och -tid, uppgiften kommer
från förmedlingstjänsten
Pensionens utbetalningsdag

198

Programmets tidstämpel

083
057
010
083

Pensionstagarens personbeteckning
Pensionens utbetalningsdag
Betalarens beteckning
Mottagarens beteckning

Förklaring
Syns nu i uppgiftsförteckningen
Ny kontroll: dagen ska vara från året för årsanmälan (262)
Namnet har ändrats och uppgiften har blivit
obligatorisk
Kod 085 → 083
Kontrolleras inte
Ny kontroll: beteckningarna får inte vara
samma

UPPGIFTSFÖRTECKNING

Position Kod
1-8
9

10
11-23

000
087

010

P/V

L/T

Beskrivning

Form

P
P

Postkod
Transaktionsslag

AN8
N1

P

0 = tillägg (ursprunglig transaktion)
1 = ta bort (tar bort den ursprungliga transaktionen)
2 = korrigeringstillägg (ersätter den ursprungliga transaktionen)
Reservutrymme
Pensionsutbetalare

ALITP

*

Tillåtna
värden
VSTAKELE
0,1,2

24-34
35-50

51-60

61-70

083
262

P
P

263

264

*
*

Pensionstagarens personbeteckning
Tid som pensionen hänför sig till

HETU
PPKKVVVV
PPKKVVVV

P

Början och slutet antecknas efter varandra i form
ddmmååååddmmåååå.
Del av pension som hänför sig till betalningsåret

+N10

P

Se sektion 9.1 Ange belopp
Del av pension som hänför sig till betalningsåret -1

+N10

+N10

71-80

265

P

Se sektion 9.2 Betalningsåret -1
Del av pension som hänför sig till betalningsåret -2

81-90

266

P

Se sektion 9.3 Betalningsåret -2
Det sammanlagda pensionsbeloppet

+N10

P
P

Se sektion 9.4 Det sammanlagda pensionsbeloppet
Pensionens utbetalningsdag
Kod för prestationsslag

PPKKVVVV
AN2

101-148
149-162 198

P

Se sektion 10 Kod för presentationsslag
Reservutrymme
Programmets tidstämpel

999

P

Avslutningskod

91-98
99-100

7

057
084

A,AA,B,C,CL,
D,E,F,O,B1,B2,
B3,B5,B6,B7

PPKKVVVV
HHMMSS
+N8

KONTROLLER

Ny/
Ändr
Ny

Kod

Beskrivning av beräkningsregel eller kontroll

010
083

Beteckningarna (010 och 083) får inte vara samma.
#1308; Beteckningarna (010 och 083) får inte vara samma.

8

ANMÄRKNINGAR
Inga anmärkningar för dataflödet.

9
9.1

EXEMPEL OCH INSTRUKTIONER
Ange belopp
Beloppet anges med nollor i början, högerjusterat, utan skiljetecken och i euro och
cent utan skiljetecken. T.ex. om beloppet är 1 568,45 euro, anges det i formen
0000156845 och beloppet 1300 euro i formen 0000130000.
Om uppgiften saknas, fyll i fältet med nollor.

9.2

Betalningsåret -1
Den del av den retroaktiva pensionen som hän-för sig till kalenderåret som föregick
betalningså-ret (året är betalningsåret -1).
Se också Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.. Ange belopp

9.3

Betalningsåret -2
Den del av den retroaktiva pensionen som hän-för sig till kalenderåret som föregick
betalningså-ret (året är betalningsåret -2).
Se också Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt. Ange belopp.

9.4

Det sammanlagda pensionsbeloppet
Det retroaktiva pensionsbeloppet sammanlagt. I det sammanlagda beloppet beaktas
också den del av pensionen som eventuellt hänför sig till en längre tidsperiod än 3 år.
Se också Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt. Ange belopp.

10 KOD FÖR PRESENTATIONSSLAG
Prestationsslaget avser typ av pension som anmäls.
A = Folkpension
AA = Garantipension
B = Arbets-, tjänste- och företagarpension (även generationsväxlingspension, avträdelsepension, avträdelsestöd, familjepension, frontmannaveteranernas förtidspension
samt rehabiliteringsstöd)
B6 = Pension som betalats till allmänt skattskyldig person som är bosatt utomlands
och som endast påförts sjukvårdspremie (t.ex. pensioner inom privata sektorn till en
person som bor i Frankrike, Spanien eller Portugal)
C = Pension som grundar sig på en obligatorisk olycksfallsförsäkring, lagstadgad frivillig olycksfallsförsäkring eller olycksfallsskydd, då pensionen är sådan som avses i
EU:s förordning om social trygghet eller grundförordning
CL = Pension som grundar sig på obligatoriskt trafikskadeskydd och obligatoriskt trafikskydd
D = Pension enligt en patientförsäkring
E = Särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
F = Annan lagstadgad pension
O = Skattepliktig allmän familjepension som betalas av Folkpensionsanstalten
Prestationsslagen för retroaktiva pensioner hos begränsat skattskyldiga är följande:
B1 = Av offentligt samfund utbetald arbetspension (ej intjänats i rörelseverksamhet)
B2 = Annan prestation som baserar sig på socialskyddslagstiftningen (t.ex. arbetspension, avträdelsepension eller olycksfallspension)
B3 = Av Folkpensionsanstalten eller Statskontoret betald annan pension än arbetspension
B5 = Pension som intjänats i offentligt samfunds rörelseverksamhet
B7 = Annan än ovan avsedd lagstadgad pension

