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Versionshistoria 
 

Datum Version Beskrivning 
26.3.2019 1.6 En ny anmärkning (#1535) har lagts till i punkt 9  

27.9.2018 1.5 Ändringar i avsnittet Uppgiftsförteckning, 011 nytt värde 
Ändringar i avsnitten Kontroller och Anmärkningar 

11.6.2018 1.4 Anmärkningarna/kontrollerna i fråga om koderna 056, 050, 052, 053 har 
ändrats. 

29.8.2017 1.3 Sökvägarna till den förnyade webbplatsen skatt.fi har ändrats i beskriv-
ningen 

22.5.2017 1.2 Avsändningsdag och -tid (198) har ändrats till en tidstämpel som kommer 
direkt från programmet. Samtidigt har uppgiften blivit obligatorisk. 

28.12.2016 1.1 Tillagts identifieringsuppgifter (T)  
Namnen på Katso-rollerna i punkt 2 har ändrats. SkattekontoMinSkatt för 
företag och PeriodskattedeklarantDen som deklarerar skatter på eget ini-
tiativ. 
Länk till korrigeringsinstruktionerna har lagts till i punkt 4 

5.9.2016 1.0 Första publicerade version för 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 > 
Skatteförvaltningen > Information om beskattning > Utvecklare > Instruktioner > 
Elektroniska deklarationer och anmälningar, allmän beskrivning. 

2 BESKRIVNING AV DATAFLÖDET 

Uppgifterna om löner och prestationer ska fr.o.m. 1.1.2019 lämnas med anmälan 
om löneuppgifter och med arbetsgivarens separata anmälan till inkomstregistret. 
Om man inte har haft löneutbetalning 1.1.2019 eller därefter ska uppgiften lämnas 
med arbetsgivarens separata anmälan. En regelbunden arbetsgivare ska då lämna 
uppgiften Ingen lönebetalning med en separat anmälan för varje kalendermånad. 

Gränssnittsbeskrivningarna av inlämnande av löneuppgifter till inkomstregistret 
och de anslutande tillämpningsanvisningarna finns på skatt.fi > Om Skatteförvalt-
ningen > Information om beskattning > Inkomstregistret > Dokumentation. 

Med detta dataflöde kan man i fortsättningen lämna skatteperiodspecifika 
uppgifter endast om pensioner och förmåner för skatteperioderna 2019. 

Dataflödet används också för korrigering av uppgifter om arbetsgivarprestationer 
för skatteperioder som gått ut år 2018 eller tidigare. Om man inte har haft löneut-
betalning anges uppgiften med koden 056=1 ”Ingen lönebetalning”. 

I deklarationsanvisningen beskrivs närmare bl.a. förfallodagarna, hur skattebelop-
pet skapas och hur uppgifterna korrigeras http://www.skatt.fi. 

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

3 GILTIGHET 

Strukturerna och kontrollerna i denna postbeskrivning är giltiga i produktionsmiljön 
fr.o.m. 26.3.2019 och de är i kraft tills vi publicerar följande version av postbeskriv-
ningen.  

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


 
 

 

4 KORRIGERING 

Uppgifterna om skatter på eget initiativ ska korrigeras genom att för skatteperioden 
lämna in en ersättande deklaration.  Den skatteperiod som korrigeras får inte vara 
tidigare än det innevarande året + 6 närmast föregående år när den skatteperiod 
som korrigeras är 31.12.2016 eller tidigare. 

Om den skatteperiod som korrigeras är 1.1.2017 eller senare, kan skatteperiodens 
skatt korrigeras under tre år från utgången av det kalenderår som skatteperioden 
hör till, eller om skatteperioden är en månad och om räkenskapsperioden avviker 
från kalenderåret, under tre år från ingången av det kalenderår som följer på den 
räkenskapsperiod som skatteperioden hör till. 

Om uppgifterna om arbetsgivarprestationer för skatteperioder som gått ut år 2018 
eller tidigare har angetts fel ska de korrigeras genom att deklarera alla skatteperi-
odens arbetsgivarprestationsuppgifter på nytt med korrekta belopp. Den nya de-
klarationen ersätter den tidigare deklarationen. Dessutom antecknas korrigerings-
orsaken på deklarationen genom att välja ett lämpligt värde från fälten 332–335. 

Om uppgifterna har angetts för fel skatteperiod ska man för den felaktiga skatte-
perioden lämna in en ersättande deklaration i vilken uppgifterna är korrekta.  

En deklaration av arbetsgivarprestationer som lämnats in av en redovisningsenhet 
ersätter en tidigare inlämnad deklaration av arbetsgivarprestationer som samma 
redovisningsenhet lämnat in för samma skatteperiod. 

Du kan läsa mera om korrigering i anvisningen: skatt.fi > Om Skatteförvaltningen 
> Information om beskattning > Utvecklare > Instruktioner > Korrigering av dekla-
rationer av skatter på eget initiativ och sammandragsdeklarationer för moms när 
de har lämnats in elektroniskt i filformat. 

5 DATAFLÖDESKOMBINATIONER 

I samma fil med detta dataflöde kan du skicka följande dataflöden: 

- VSRALVKV 

- VSRMUUKV 

6 ÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED DEN TIDIGARE VERSIONEN 
 
Version Kod Uppgift Förklaring 
1.6 198 Programmets tidstämpel En ny anmärkning har lagts till (#1535) 
1.5 011 Deklarationskod 

 
Värde som lagts till  
7 = Utbetalare av pensioner och förmåner 

   Se avsnitten Kontroller och Anmärkningar 
 

7 UPPGIFTSFÖRTECKNING 
 

Kod P/V T Beräk-
ning/kont

roll 

Beskrivning Format Tillåtna 
värden 

000 P T  Postkod  AN8 VSRTASKV 
198 P  * Programmets tidstämpel PPKKVVVV 

HHMMSS 
 

048 P   Programvara som producerat deklarationen AN35  

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

Y-TUNNUS_ 
AN2 

 



 
 

 

049 P   Av den mottagande tjänsten skapad meddelandekod 
som identifierar meddelandet. Kommer från förmed-
lingstjänsten. 

AN9  

010 P T  Kundens personbeteckning, FO-nummer eller kod för re-
dovisningsenhet 

ALITP|| 
HETU 

 

011 P T * Deklarationskod 
5 = Arbetsgivare 
6 = Sjöarbetsgivare 
7 = Utbetalare av pensioner och förmåner 

N1 5,6,7 

050 P  *H Skatteperiodens längd 
K = månad 
Q = årskvartal 

AN1 K,Q, 

052 P T *H Skatteperiod 
 
Obligatorisk uppgift för månads- och kvartals-deklarat-
ioner. 
- För skatteperioden K är månaden 1-12 
- För skatteperioden Q är årskvartalet 1-4 

N2  

053 P T *H Året för skatteperioden VVVV  
056 V  H Ingen lönebetalning N1 1 
601 V  *H Löner och andra prestationer som omfattas av förskott-

sinnehållning 
G13,2  

602 V  *H Verkställd förskottsinnehållning G13,2  
605 V  * Källskattepliktiga löner och andra prestationer G13,2  
606 V  * Källskatt på löner, pensioner o.d. G13,2  
609 V  * Löner som omfattas av sjukförsäkringspremie G13,2  
610 V  * Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift att betala G13,2  
332 V   Räknefel/Felaktigt ifylld deklaration N1 1 
333 V   Handledning i samband med skatterevision N1 1 
334 V   Ändrad rättspraxis N1 1 
335 V   Felaktig lagtolkning N1 1 
042 V   Kontaktpersonens telefonnummer AN35  
999 P   Avslutningskod N8  
 

8 KONTROLLER 
 

Ny/ 
Ändr 

Kod Beskrivning av beräkningsregeln eller kontrollen 

 332 
333 
334 
335 

#1438; Uppgifterna om korrigeringsorsak 332–335 kan inte lämnas om deklarat-
ionstypen är 011:7 (utbetalare av pensioner och förmåner) 

 011 
053 

#1439; Arbetsgivaren (011:5) kan lämna uppgifter endast för skatteperioder som 
gått ut 2018 eller tidigare. 

 011 
053 

#1437; Utbetalare av pensioner och förmåner (011:7) kan lämna uppgifter endast 
för skatteperioder 2019. 

 056 
 

Utbetalaren av pensioner och förmåner kan inte lämna uppgifterna 056, 609 och 
610. 
 
#1440; Om man angett värde 7 för uppgift 011 kan uppgifterna 056, 609 och 610 
inte lämnas. 



 
 

 

 011 
052 
053 
601-606 

#1441; Utbetalaren av pensioner och förmåner (011:7) kan lämna in en deklarat-
ion med taluppgifter, dvs. en deklaration som innehåller belopp för skatt e.d., på 
förhand för den skatteperiod som följer efter den innevarande perioden. 

 011 
053 

#1155; Sjöarbetsinkomst (011:6) kan inte deklareras som en separat uppgift 
fr.o.m. 01/2017. Sjöarbetsinkomst kan deklareras endast för skatteperioder som 
gått ut år 2016 eller tidigare. 

 050 
052 

#456; De tillåtna värdena för skatteperioden (052) är 1, 2, 3 och 4 när skatteperi-
odens längd är ett årskvartal (050 = Q) 

 053 #1154; Året för skatteperioden för inte vara tidigare än 2013 
 052 

053 
Skatteperioden får inte vara tidigare än det innevarande året + 6 närmast föregå-
ende år. 
 
#1015; Skatteperioden är för långt i det förflutna. Det är inte längre möjligt att 
korrigera deklarationen. 

 601 
602 

#1156; Om den ena av uppgifterna Löner och andra prestationer som omfattas 
av för-skottsinnehållning (601) eller Verkställd förskottsinnehållning (602) har de-
klarerats bör man också deklarera den andra uppgiften. Uppgiftens värde kan 
också vara noll. 

 605 
606 

#1157; Om den ena av uppgifterna Källskattepliktiga löner och andra prestat-
ioner (605) eller Källskatt på löner, pensioner o.d. (606) har deklarerats bör man 
också deklarera den andra uppgiften. Uppgiftens värde kan också vara noll. 

 609 
610 

#1158; Om den ena av uppgifterna Löner som omfattas av sjukförsäkringspre-
mie (609) eller Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift att betala (610) har deklare-
rats bör man också deklarera den andra uppgiften. Uppgiftens värde kan också 
vara noll. 

 601 
602 
609 
610 

#1160; Om koderna 609 och/eller 610 har ett värde som avviker från noll ska 
också kod 601 eller 602 ha ett icke-tomt värde (kan också vara 0). 

 056 
050 
052 
053 

#1431; Anmälan om ingen löneutbetalning (056=1) kan inte lämnas in för skatte-
perioder som slutar 2019. Uppgifterna ska lämnas till inkomstregistret. 

 

9 ANMÄRKNINGAR 
 

Ny/ 
Ändr 

Kod Beskrivning av beräkningsregeln eller kontrollen 

 601 
602 
605 
606 
609 
610 

En anmärkning visas om någon av uppgifterna Löner och andra prestationer 
som omfattas av förskottsinnehållning (601), Verkställd förskottsinnehållning 
(602), Källskattepliktiga löner och andra prestationer (605), Källskatt på löner, 
pensioner e.d. (606), Löner som omfattas av sjukförsäkringspremie (609) eller 
Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift att betala (610) har ett negativt värde 
 
#1162; Obs! Vill du säkert ange ett negativt belopp? Om du korrigerar tidigare 
deklarerade uppgifter ska du deklarera alla skatteperiodens uppgifter på nytt till 
rätt belopp. 

Ny 198 #1535; Programmets tidstämpel (198) är över 31 dagar i det förflutna eller i fram-
tiden 

 
 
  



 
 

 

10 EXEMPEL  
 

I filen finns en deklaration av skatter på eget initiativ för arbetsgivaren 6612663-4 (010), 
som skapats av TestiAccounting Pro (048) och programvaran (014). Enligt deklarat-
ionen finns det ingen lönebetalning (056:1) för skatteperioden januari 2017 (052:1, 
053:2017). Kontaktpersonens telefonnummer (042) är 09-1234567. 
 
000:VSRTASKV 
198:14062017213515 
010:6612663-4 
011:5 
050:K 
052:1 
053:2017 
056:1 
042:09-1234567 
048:Accounting Pro 
014:6606611-7_AP 
999:1 
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