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Versionshistoria 
 

Dag Version Beskrivning 

23.1.2019 1.0 Första version för 2019 

1 ÖVERSIKT 

Syftet är att förklara formen av uppgifter som ska lämnas in och beskriva hur 
materialet kontrolleras. Ytterligare information finns även i dokumentet  
skatt.fi > Skatteförvaltningen > Information om beskattning > Utvecklare > In-
struktioner > Elektroniska deklarationer och anmälningar, allmän beskrivning. 

2 BESKRIVNING AV DATAFLÖDET 

Arbetsgivare som idkar jordbruk kan med denna blankett yrka på utbildningsavdrag 
i inkomstbeskattningen. Avdraget kan beviljas för högst 3 dagar per arbetstagare. 

Detaljerade anvisningar för ifyllning av anmälan finns på Skatteförvaltningens 
webbplats skatt.fi > Skatteförvaltningen > Information om beskattning > Kontakta 
oss > Blanketter. 

Du kan kontrollera här hurdant autentiseringssätt och hur stark Katso-kod och be-
hörighet det krävs för dataflödet samt var i dataflödet auktoriseringen kontrolle-
ras. 

3 KORRIGERING AV UPPGIFTER 

En inlämnad elektronisk inkomstskattedeklaration korrigeras genom att skicka hu-
vuddeklarationsblanketten och alla bilageblanketter som innehåller korrigerade 
uppgifter på nytt. Huvudblanketten måste skickas på nytt även om det inte finns 
någonting att korrigera i den. 

4 GILTIGHET 

Strukturerna och kontrollerna i denna postbeskrivning är giltiga i produktionsmiljön 
fr.o.m. 29.1.2019 och de är i kraft tills en ny version av postbeskrivningen publice-
ras. 

5 DATAFLÖDESKOMBINATIONER 

 
Kontrollera de dataflöden som kan skickas i samma fil med detta dataflöde  
skatt.fi > Skatteförvaltningen > Information om beskattning > Utvecklare > Postbe-
skrivningar >  Postbeskrivningar av inkomstskattedeklarationer > Tillåtna blankett-
kombinationer för elektroniska inkomstskattedeklarationer. 

6 ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET 

 
Version Kod  Uppgift  Förklaring  

1.0 000 Postkod År har ändrats 

 010 Den skattskyldiges FO-nummer Uppgiftens format har ändrats 
YTUNNUS||HETU   
YTUNNUS2||HETU2 

 020 Den skattskyldiges namn Har tagits bort 

 014 Uppgift som identifierar den programvara som pro-
ducerat anmälan 

Lagts till som ny uppgift 

 

https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?kieli=sv&tv=VSY79A


 

7 KOD-UPPGIFTSFÖRTECKNING 

 

Kod P/V Beräk-
ning/Un-
dersök-

ning 

Beskrivning Form Tillåtna 
värden 

000 P  Postkod AN8 VSY79A19 

045 P  Förmedlingstjänstens kod AN3  

048 P  Information om det sändande programmet AN35  

014 P  Uppgift som identifierar den programvara som produce-
rat anmälan 

Y-
TUNNUS_AN2 

 

198 P  Programmets tidstämpel PPKKVVVV 
HHMMSS 

 

010 P  Den skattskyldiges personbeteckning eller FO-nummer YTUNNUS2|| 
HETU2 

 

054 P  Räkenskapsperiod PPKKVVVV-
PPKKVVVV 

 

110 P  Vi har en utbildningsplan (2=ja, 1=nej) N1 1,2, 

111 P  Arbetsgivaren inte har mottagit lönesubvention för löne-
kostnaderna för de arbetstagare vars utbildning 
utbildningsavdraget gäller (2=ja, 1=nej) 

N1 1,2, 

112 P  Den lönesumma under skatteåret som utgör grunden 
för arbetslöshetsförsäkringspremien 

R13,2  

113 P  Antalet arbetstagare (i genomsnitt för skatteåret)  +D7,2  

114 P  Det genomsnittliga beloppet för arbetstagarnas dagslön 
(lönesumma / antalet arbetstagare / 200) 

R13,2  

115 P  Antalet utbildningsdagar som berättigar till avdraget 
(hela dagar) 

N10  

116 P  Beloppet för utbildningsavdrag (det genomsnittliga be-
loppet för dagslön x utbildningsdagar / 2) 

R13,2  

117 V * Arbetstagare som deltagit i utbildning för 1 dag  N10  

118 V * Arbetstagare som deltagit i utbildning för 2 dagar N10  

119 V * Arbetstagare som deltagit i utbildning för 3 dagar N10  

120 P  Arbetstagare som utgör grunden för utbildningsavdra-
get sammanlagt 

N10  

999 P  Postens sluttecken N8  

 

8 UNDERSÖKNINGAR 

 

Ny/ 
Ändr 

Kod  Beskrivning av beräkningsregel eller kontroll 

 117 
118 
119 

#971; En av uppgifterna Arbetstagare som deltagit i utbildningen en dag 
(117), Arbetstagare som deltagit i utbildningen två dagar (118) eller Arbets-
tagare som deltagit i utbildningen tre dagar (119) ska ha ett värde som avvi-
ker från noll. 

 

9 ANMÄRKNINGAR 

Inga anmärkningar om  dataflödet. 


