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1 DAC6 TEKNISK TILLÄMPNINGSANVISNING 

I enlighet med denna anvisning kan i EU-rådets direktiv 2018/822 avsedda DAC6-rapporter 

om gränsöverskridande arrangemang lämnas i XML-format. Anmälan ska lämnas inom 30 

dagar från att arrangemanget överskridit rapporteringströskeln. 

Anvisningar om anmälningsplikten och -förfarandet ges i Skatteförvaltningens anvisning 

Rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang (skatt.fi > Detaljerade 

skatteanvisningar > Rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang) samt i 

blankettanvisningen för 6910r (skatt.fi > Skatteförvaltningen > Kontakta oss > Blanketter > 

DAC6 – anmälan om rapporteringspliktigt arrangemang, anvisningar för ifyllande). 

I denna anvisning beskrivs ur teknisk synvinkel hur Skatteförvaltningens DAC6-

rapportschema ska tillämpas. 

1.1 XML-exempelfiler 

XML-exempelfiler som uppfyller kraven på riktighet har infogats nedan. 

1.2 Hur du läser dokumentet 

Dokumentet är i första hand avsett för dem som producerar DAC6-anmälningar. 

Beteckningen 0...∞ i elementets nedre högra hörn betyder att elementet kan 

upprepas noll till n gånger (kan saknas helt) och 1…∞ betyder att elementet kan 

upprepas en till n gånger (minst en gång). 

Element som antecknats med en enhetlig kantlinje är obligatoriska element som alltid 

finns med i rapporten. Ett element som markerats med en streckad linje är valfritt. 

2 TJÄNSTEN ILMOITIN.FI 

DAC6-anmälningar kan bara lämnas elektroniskt via tjänsten Ilmoitin.fi. Ilmoitin.fi består av 
både en webbläsarbaserad tjänst och gränssnittet Web Services. Ilmoitin.fi har en testmiljö 
och en produktionsmiljö. Webbläsartjänsten för testmiljön finns på https://testi.ilmoitin.fi/. 
Produktionsmiljön finns på www.ilmoitin.fi. Adresserna till WebServices-gränssnitten kan ni 
begära per e-post från tamo.tk@vero.fi. 

https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/kontakta-oss/etjanster/fullmakter/
https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-fullmakter
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Identifiering förutsätts för att material ska kunna skickas. Identifiering med Katso-koder och 
Katso-fullmakter upphör 30.4.2021 i Skatteförvaltningens tjänster. Därefter fungerar bara 
Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter. Information om Suomi.fi-identifikation och 
Suomi.fi-fullmakter: 

 Suomi.fi-fullmakter: https://www.suomi.fi/fullmakter 

 Information om Suomi.fi-fullmakter:https://www.suomi.fi/anvisningar-och-

stod/information-om-fullmakter 

 Så här ger du en Suomi.fi-fullmakt att sköta skatteärenden: 
https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/kontakta-oss/etjanster/fullmakter/ 

 

Information om det identifieringssätt och den roll som dataflödet kräver kan kontrolleras här. 
 

 

2.1 Tekniska omständigheter i anknytning till filen 

 
Filstorleken på anmälan får vara högst 500 MB. Kodningen för anmälan är UTF-8. På grund 
av kravet på kompatibilitet ska tecken ur ISO8859-1 som kodats enligt UTF-8 användas. 
Ilmoitin kontrollerar teckenuppsättningen. Det innebär i praktiken att t.ex. kyrilliska bokstäver 
inte får användas. Filen får inte innehålla tecknet Byte Order Mark (BOM). 

 

I anmälan ska specialtecken konverteras till det format som visas i tabellen nedan. 
 

Märke Beskrivning Format som entitet 

& et-tecken &amp; obligatorisk konvertering 

< mindre än &lt; obligatorisk konvertering 

> större än &gt; konvertering obligatorisk 

’ apostrof &apos; konvertering obligatorisk 

” citattecken &quot; konvertering obligatorisk 

 

Tabell 1. Format för specialtecken i data. 
 

Följande tabell innehåller ytterligare begränsningar vad gäller de tecken som kan 
användas i dokumentet. 

 

Märke Beskrivning Format som entitet 
-- dubbelstrecken finns inte, tecknet får inte förekomma i ett xml-

meddelande /* snedstreck 
asterisk 

finns inte, tecknet får inte förekomma i en XML-
anmälan 

&# et-tecken 
tecken för 
ordningstal 

finns inte, tecknet får inte förekomma i en XML-
anmälan 

 

Tabell 2. Tilläggsbegränsningar för specialtecken 

 
 

3 KORRIGERING AV UPPGIFTER 

 
Uppgifter korrigeras så att en ersättande anmälan skickas med samma anmälningsnummer 
och referensnummer men där de felaktiga uppgifterna har ändrats så att de har rätt innehåll 
och de övriga uppgifterna har samma innehåll som den ursprungliga anmälan. 

 
 

4 XML-SCHEMATS STRUKTUR 

 
I detta avsnitt beskrivs strukturen i datainsamlingsschemat specifikt för varje element samt 
de kontroller som tjänsten Ilmoitin.fi utför utanför schemat. 

https://testi.ilmoitin.fi/
https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/kontakta-oss/etjanster/fullmakter/
https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/kontakta-oss/etjanster/fullmakter/
https://www.suomi.fi/fullmakter
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?kieli=sv
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Namnrymder som ska användas i schemat är "dac6wrp" och "dac6fi". En namnrymd får inte 
presenteras globalt utan ska användas i samband med namnen på element. 

 
Den nationella DAC6-anmälans element på rotnivå är DAC6_WRAPPER. Additional_Info, 
som innehåller uppgifter utanför EU:s DAC6-schema och DAC6_Arrangement, som 
innehåller uppgifter i EU-schemat, är element på högsta nivå. 

 

4.1 Additional Info 

 
Additonal Info omfattar nationella uppgifter utanför EU:s DAC6-schema. Sådana uppgifter är 
uppgifter om den programvara som skapar anmälan, uppgift om arrangemangets 
marknadsduglighet, uppgift om huruvida anmälan innehåller insiderinformation, uppgift om 
huruvida uppgiftslämnaren är skyldig att lämna upplysningar i flera EU-medlemsstater, 
uppgift om huruvida uppgiftslämnaren på grund av yrkesmässiga privilegier är befriad från 
upplysningsskyldigheten samt uppgiftslämnarens kontaktuppgifter. Namnrymden är 
dac6wrp. 
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Element Attribute Size Input_Type Requirement 

Software - - - Optional 

 Uppgifter som specificerar den programvara som använts för att upprätta anmälan 

 
Element Attribute  Typ Requirement 

SoftwareName - 1-200 dac6wrp:StringMin1Max200FI_Type Optional 

o namnet på den programvara som anmälan skapades med 

 

Element Attribute  Typ Requirement 

SoftwareId - 1-200 dac6wrp:StringMin1Max200FI_Type Optional 

o beteckningen på den programvara som anmälan skapades med 

 
Element Attribute  Typ Requirement 

SoftwareVersion - 1-200 dac6wrp:StringMin1Max200FI_Type Optional 

o versionen på den programvara som anmälan skapades med 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

IsMarketableArrangement - - xsd:boolean Mandatory 

 Om det handlar om ett marknadsdugligt arrangemang är värdet ”true”, i annat fall ”false” Ett 

arrangemang är marknadsdugligt om det kan utnyttjas av flera skattskyldiga utan betydande 

redigering. 

 

Element Attribute Size Input_Type Requirement 

InsideInformation - - dac6wrp:InsideInformation_Type Mandatory 

 Uppgift om huruvida anmälan innehåller insiderinformation 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

IsInsideInformation - - xsd:boolean Mandatory 

o Om anmälan innehåller insiderinformation är värdet ”true”, i annat fall ”false” 

 

Element Attribute Size Input_Type Requirement 

InsideInformationReleaseDate - - xsd:date Optional 

o  Dagen när insiderinformationen offentliggörs. Om dagen inte är känd anmäls en 

uppskattning av när informationen senast kommer att vara offentlig. 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

IsLiableToSubmitInMoreThanO- 
neEUCountry 

- - xsd:boolean Mandatory 

 Om uppgiftslämnaren är skyldig att lämna upplysningar i flera länder är värdet ”true”, i annat fall ”false” 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

IsProfessionalPrivilege - - xsd:boolean Mandatory 

 Om uppgiftslämnaren på grund av yrkesmässiga privilegier är befriad från upplysningsplikten är 

värdet ”true”, i annat fall ”false” 

 

Element Attribute Size Input_Type Requirement 

Contact Type - dac6wrp:contactType Mandatory 

 Kontaktuppgifter till dem (högst två personer) som ger tilläggsuppgifter om anmälan, attributet 

”Type” preciserar kontaktpersonens roll (värden Technical/Administrative) 

 

Element Attribute Size Input_Type Requirement 

Name - 1-200 dac6wrp:StringMin1Max200FI_Type Mandatory 

o Kontaktpersonens namn 
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Element Attribute Size Input_Type Requirement 

Phone - 6-15 dac6wrp:phoneType Mandatory 

o Kontaktpersonens telefonnummer 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

E-post. - max 200 dac6wrp:emailType Mandatory 

o Kontaktpersonens e-postadress 

 

4.2 DAC6_Arrangement 

 
Denna del motsvarar EU:s DAC6-schema och beskrivs som ett eget underschema 
(DAC6XML_FI_v3.02.xsd). Skillnaden jämfört med EU-schemat är att det bara kan finnas en 
Disclosing-struktur och att referensnumret (ArrangementID) och anmälans nummer 
(DisclosureID) inte är obligatoriska uppgifter. Namnrymden är dac6fi. 

 

DAC6_Arrangement består av följande delar: 

 Header 

 ArrangementID, som kopplar anmälan till ett tidigare rapporterat arrangemang 

 DAC6Disclosures, som innehåller de uppgifter som ska anmälas. Dessa är 
fördelade på fem underkategorier: 

1. Disclosing, innehåller uppgifter om uppgiftslämnaren 
2. Relevant Taxpayer, innehåller uppgifter om skattskyldiga i anslutning till 

arrangemanget 
3. Intermediaries, innehåller uppgifter om tjänsteleverantörer i anslutning till 

arrangemanget 
4. AffectedPersons, innehåller uppgifter om parter som berörs av 

arrangemanget 
5. DisclosureInformation, innehåller uppgifter om arrangemanget 
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4.2.1 Header 

 
Innehåller uppgifter om meddelandet Uppgiften om land har ingen betydelse när anmälan 
lämnas (behövs mellan medlemsländernas och EU:s centralregister). 

 

 

Element Attribute Size Input_Type Requirement 

TransmittingCountry - 2 iso:CountryCode_Type Mandatory 

 Alltid FI i anmälan 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

ReceivingCountries - 2 iso:CountryCode_Type Optional 

 Används inte vid anmälan 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

MessageRefId - 1 - 200 dac6:StringMin1Max200_Type Mandatory 

 Teckensträng som specificerar meddelandet, kan formuleras fritt av avsändaren 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

Timestamp - - xsd:dateTime Mandatory 

 Tidsstämpel som visar när anmälan skapades, i formen YYYY-MM-DDThh:mm:ss.SSS 

 

4.2.2 VersionTimestamp 

Element används inte vid anmälan. 
 

4.2.3 ArrangementID 

Referensnummer som specificerar arrangemanget. Uppgiften ska ges när en anmälan 
korrigeras eller om kompletterande uppgifter ska bildas i anslutning till ett tidigare rapporterat 
arrangemang. 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

ArrangementID - - xsd:string (17Char) Optional 

 Referensnummer för arrangemanget, bildat av Skatteförvaltningen i formen 
CCAYYYYMMDDXXXXXX där: 

o CC är landskoden för den EU-medlemsstat där första anmälan om arrangemanget har 

lämnats och beteckningen för arrangemanget har skapats, potentiella värden: AT, BE, BG, 

CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, 

SE, SI, SK 

o A är standardvärde “A” (Arrangement) 

o YYYYMMDD visar när referensnumret bildades 

o XXXXXX innehåller valfria versaler (A-Z) och siffror (0-9) 
 

4.2.4 DAC6Disclosures 

Detta element innehåller de egentliga uppgifterna som ska rapporteras. Till skillnad från EU-
schemat kan en nationell anmälan bara innehålla en DAC6Disclosures-struktur. Elementet 
kan ges attributet GDPRUpdated. Attributet är avsett för EU:s centralregister och ska inte 
anges i anmälan. 
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Element Attribute Size Input_Type Requirement 

DisclosureID - - xsd:string (17Char) Optional 

 Anmälans nummer som bildats av Skatteförvaltningen. Den anges i anmälan bara om 

uppgiftslämnaren korrigerar en tidigare anmälan. Skatteförvaltningen skickar anmälningsnumret 

till uppgiftslämnaren per brev efter att ha mottagit anmälan. Formen är CCDYYYYMMDDXXXXXX 

där: 

o CC är FI 

o D är standard “D” (Disclosure) 

o YYYYMMDD den dag anmälans nummer bildades 

o XXXXXX innehåller valfria versaler (A-Z) och siffror (0-9) 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

DisclosureImportInstruction - - dac6fi:DisclosureVersion_EnumType Mandatory 

 I ny anmälan ”DAC6INI”, i en korrigeringsanmälan ”DAC6UPD” 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

Language - 2 iso:LanguageCode_Type Optional 

 Anmälans språk i enlighet med standarden ISO 639 – Part 1 (ISO 639-1:2002) 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

Disclosing - - dac6fi:Disclosing_Type Mandatory 

 Uppgifter om uppgiftslämnaren 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

InitialDisclosureMA - - xsd:Boolean Mandatory 

 I första anmälan om ett marknadsdugligt arrangemang ”true”, i annat fall ”false” 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

RelevantTaxpayers - - dac6fi:TaxPayer_Type Optional 

 Uppgifter om skattskyldiga 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

Intermediaries - - dac6fi:Intermediary_Type Optional 

 Uppgifter om tjänsteleverantörer. 
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Element Attribute Size Input_Type Requirement 

AffectedPersons - - dac6fi:AffectedPerson_Type Optional 

Uppgifter om personer som berörs av arrangemangen. 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

DisclosureInformation - - dac6fi:Disclosing_Type Mandatory 

 Uppgifter om arrangemanget. 

 

4.2.4.1 Disclosing 

Detta element innehåller uppgifter om uppgiftslämnaren och uppgiftslämnarens ställning i förhållande 
till arrangemanget. 

 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

ID - - dac6fi:PersonOrOrganisation_Type Mandatory 

 Uppgifter om den tjänsteleverantör eller skattskyldige som lämnar anmälan. 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

Liability - - dac6fi:Liability_Type Optional 

 Uppgifter som anknyter till skyldigheten att lämna upplysningar. 

 

4.2.4.1.1 Liability 

Detta valbara element innehåller uppgifter som anknyter till uppgiftslämnarens skyldighet att lämna 

upplysningar. Här ska antingen tjänsteleverantörens (IntermediaryDiscloser) eller den 

skattskyldiges uppgifter (RelevantTaxpayerDiscloser) anges. 

 

Element Attribute Size Input_Type Requirement 

IntermediaryDiscloser - - - Mandatory 

 Uppgifter som anknyter till tjänsteleverantörens skyldighet att lämna upplysningar. 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

IntermediaryNexus - - dac6fi:IntermediaryNexus_EnumType Mandatory 

o Tjänsteleverantörens relation till den stat anmälan görs i: 

INEXa - Hemviststat i beskattningen 

INEXb - Fast driftställe  

INEXc - Stat där företaget grundats  

INEXd - Stat där företaget är registrerat 

 

Element Attribute Size Input_Type Requirement 

Capacity - - dac6fi:IntermediaryCapacity_EnumType Optional 

o Tjänsteleverantörens ställning i förhållande till arrangemanget: 

DAC61101 - Tjänsteleverantör 

DAC61102 - Leverantör av stödtjänster 
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Element Attribute Size Input_Type Requirement 

RelevantTaxpayerDiscloser - - - Mandatory 

 Uppgifter som anknyter till den skattskyldigas skyldighet att lämna upplysningar. 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

RelevantTaxpayer- 
Nexus 

- - dac6fi:RelevantTaxpayerNe- 
xus_EnumType 

Mandatory 

o Den skattskyldiges relation till den stat anmälan görs i:  

RTNEXa - Hemviststat i beskattningen  

RTNEXb - Fast driftställe  

RTNEXc - Stat som inkomster flyter in från 

RTNEXd - Stat där verksamhet bedrivs 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

Capacity - - dac6fi:RelevantTaxpayerCapa- 
city_EnumType 

Optional 

o Grund för den skattskyldiges anmälan: 

DAC61104 - Tjänsteleverantören är befriad från upplysningsskyldigheten  

DAC61105 - Tjänsteleverantören kommer från ett område utanför EU 

DAC61106 - Ingen tjänsteleverantör 

 

4.2.4.2 Relevant Taxpayers 

Detta element innehåller uppgifter om skattskyldiga som anknyter till arrangemanget. 
Uppgifter ska lämnas om minst en skattskyldig, förutom om det handlar om den första 
anmälan om ett marknadsdugligt arrangemang. 

 

 

Element Attribute Size Input_Type Requirement 

RelevantTaxpayer - - dac6fi:TaxPayer_Type Optional 

 Uppgifter om den skattskyldige. 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

ID - - dac6fi:PersonOrOrganisation_Type Mandatory 

o Uppgifter som specificerar den skattskyldige. 

 

Element Attribute Size Input_Type Requirement 

TaxpayerImple- 
mentingDate 

- - xsd:date Optional 

o Tidpunkt för genomförandet av ett marknadsdugligt arrangemang för den skattskyldiges 

del; obligatorisk uppgift i anmälan som kompletterar ett marknadsdugligt arrangemang. 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

AssociatedEnter- 
prises 

- - dac6:AssociatedEnterprise_Type Optional 

o Uppgifter om personer/juridiska personer i intressegemenskap med den skattskyldige. 
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4.2.4.2.1 Associated Enterprise 

Detta element innehåller uppgifter om personer i intressegemenskap med den skattskyldige. 
 

 

Element Attribute Size Input_Type Requirement 

AssociatedEnterpriseID - - dac6fi:PersonOrOrganisation_Type Mandatory 

 Uppgifter som specificerar en person i intressegemenskap. 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

AffectedPerson - - xsd:boolean Mandatory 

 Med elementet kan en person i intressegemenskap ges statusen ”'AffectedPerson”, normalt 

”false”. 

 

4.2.4.3 Intermediaries 

Detta valbara element innehåller uppgifter om tjänsteleverantörer som har anknytning till arrangemanget. 
 

 

Element Attribute Size Input_Type Requirement 

Intermediary - - dac6fi:Intermediary Optional 

 Uppgifter om tjänsteleverantören 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

ID - - dac6fi:PersonOrOrganisation_Type Mandatory 

o Uppgifter som specificerar tjänsteleverantören. 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

Capacity - - dac6fi:IntermediaryCapacity_EnumType Optional 

o Tjänsteleverantörens ställning i förhållande till arrangemanget: 

DAC61101 - Tjänsteleverantör 

DAC61102 - Leverantör av stödtjänster 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

NationalExemption - - dac6:AssociatedEnterprise_Type Optional 

o Uppgifter om tjänsteleverantörens befrielse från skyldigheten att lämna upplysningar. 
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4.2.4.3.1 National Exemption 

Uppgift om huruvida tjänsteleverantören är befriad från upplysningsplikten och vilka medlemsstaten 

befrielsen gäller. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

Exemption - - xsd:boolean Mandatory 

 Elementet anger om tjänsteleverantören är befriad från skyldigheten att lämna upplysningar. 

 

 Element Attribute Size Input_Type Requirement 

CountryExemptions - - dac6fi:PersonOrOrganisation_Type Optional 

 EU-medlemsstater där tjänsteleverantören är befriad från skyldigheten att lämna upplysningar. 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

CountryExemptions - 2 iso:CountryCode_Type Mandatory 

o EU-medlemsstatens landskod. 

 

4.2.4.4 Disclosure Information 

Detta valfria element innehåller uppgifter om arrangemanget. Elementet är obligatoriskt eftersom 

det inte handlar om en kompletterande anmälan till ett marknadsdugligt arrangemang. 
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Element Attribute Size Input_Type Requirement 

ImplementingDate - - xsd:date Mandatory 

 Dagen när arrangemanget genomfördes, i formen YYYY-MM-DD. Om dagen inte är känd anmäls 

den uppskattade dagen. 

 

Element Attribute Size Input_Type Requirement 

Reason - - dac6fi:DisclosureReason_EnumType Optional 

 Grund för skyldigheten att lämna upplysningar: 

DAC6701 - Arrangemanget har gjorts tillgängligt  

DAC6702 - Arrangemanget är klart att genomföras 

DAC6703 - Det första steget i arrangemanget har genomförts  

DAC6704 - Bistånd eller rådgivning har tillhandahållits 

 

Element Attribute Size Input_Type Requirement 

Summary - - dac6fi:Summary_Type Mandatory 

 Arrangemangets namn och beskrivning. 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

DisclosureName - 1 - 400 dac6fi:StringMin1Max400_Type Mandatory 

o Arrangemangets namn. Arrangemangets namn kan anges på engelska, finska eller svenska. 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

DisclosureDescription Language 1 - 
4000 

dac6fi:String- 
Min1Max4000_Type 

Mandatory 

o Beskrivning av arrangemanget (sammandrag). Skatteförvaltningen rekommenderar att 

beskrivningen av arrangemanget ges på engelska, men det är också möjligt att ge den på 

finska eller svenska. Språket kan anges med attributet ”Language”. Språkkoder enligt 

standarden ISO 639 – Part 1 (ISO 639- 1:2002) är tillåtna värden. Elementet är 

återkommande och uppgifterna kan ges på flera språk. 

 

Element Attribute Size Input_Type Requirement 

NationalProvision Language 1 - 4000 dac6fi:StringMin1Max4000_Type Mandatory 

 Bestämmelser som arrangemanget grundar sig på. Skatteförvaltningen rekommenderar att 

beskrivningen av bestämmelserna ges på engelska, men det är också möjligt att ge den på finska 

eller svenska. Språket kan anges med attributet ”Language”. Språkkoder enligt standarden  

ISO 639 – Part 1 (ISO 639- 1:2002) är tillåtna värden. Elementet är återkommande och uppgifterna 

kan ges på flera språk. 

 

Element Attribute Size Input_Type Requirement 

Amount currCode - xsd:integer Mandatory 

 Arrangemangets värde anges i euro enligt den uppfattning som gäller vid tidpunkten för anmälan, 

valutan anges med attributet currCode. 

 

Element Attribute Size Input_Type Requirement 

ArrangementChart - - dac6fi:ArrangementChart_Type Optional 

 Detta element innehåller detaljerad information om arrangemangets struktur och egenskaper. 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

ConcernedMSs - - - Mandatory 

 De EU-länder som berörs av arrangemanget. 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

ConcernedMS - 2 iso:MSCountryCode_Type Mandatory 

o EU-medlemsstatens landskod, återkommande element. 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

MainBenefitTest1 - - xsd:boolean Mandatory 
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 Elementet anger huruvida kriteriet om huvudsaklig nytta uppfylls. 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

Hallmarks - - dac6fi:Hallmarks_Type Mandatory 

 Kännetecken som beskriver arrangemanget. 

 
 

4.2.4.4.1 Arrangement Chart 

Detta valfria återkommande element innehåller preciserande information om arrangemangets 

struktur och egenskaper. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Element Attribute Size Input_Type Requirement 

ID - - dac6fi:PersonOrOrganisation_Type Mandatory 

 Detta element innehåller specificerande uppgifter om de organisationer och personer som är part i 

arrangemanget och som är relevanta för beskrivningen av arrangemangets struktur. 

 

 Element Attribute Size Input_Type Requirement 

Ownership - 1 - 3 dac6fi:Percentage_Type Optional 

 Ägarandel i procent 0–100, heltal. Uppgiften ges inte för ArrangementChart-element på högre 

nivå. 

 

Element Attribute Size Input_Type Requirement 

InvestAmount currCode - dac6fi:Amount_Type Optional 

 Investeringens belopp som ett heltal. Det obligatoriska attributet currCode anger valutaenheten. 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

Otherinfo language - dac6fi:StringMin1Max4000With- 
Lang_Type 

Optional 

 Detta element kan användas för att klargöra en persons/juridisk persons roll i arrangemanget 

samt beskriva relationen till personer/juridiska personer på lägre nivå (ChildRTP). 

 

Element Attribute Size Input_Type Requirement 

ListChilds - - dac6fi:ArrangementChart_Type Optional 
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 Detta element innehåller personer/juridiska personer på lägre nivå som anknyter till arrangemanget. 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

ChildRTP - - dac6fi:ArrangementChart_Type Mandatory 

o  Arrangemangets hierarkiska struktur kan beskrivas med ArrangementChart-element på 

lägre nivå. Återkommande element. Varje nivå kan ha undernivåer. 

 

4.2.4.4.2 Hallmarks 

Detta element innehåller uppgifter om kännetecken som beskriver 
arrangemanget. 

 
 

Element Attribute Size Input_Type Requirement 

ListHallmarks - - dac6fi:ListHallmarks_Type Mandatory 

 Uppgifter om kännetecken som beskriver arrangemanget 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

Hallmark - - dac6fi:HallmarkEnum_Type Mandatory 

o Återkommande element med kännetecken som beskriver arrangemanget. Tillåtna värden: 

DAC6A1 - konfidentialitetsvillkor 
DAC6A2a - tjänsteleverantörens arvode bestäms utifrån skatteförmånen  
DAC6A2b - tjänsteleverantörens arvode beror på den faktiska skatteförmånen 
DAC6A3 - dokument och strukturer i standardformat 
DAC6B1 - användning av förluster  
DAC6B2 - omklassificering av inkomst  
DAC6B3 - överföring av tillgångar 
DAC6C1a - mottagaren av en avdragbar prestation har ingen skatterättslig hemvist 

någonstans 
DAC6C1bi - det finns ingen samfundsbeskattning i hemviststaten av mottagaren av en 

avdragbar prestation eller skattesatsen är nära noll 
DAC6C1bii - hemviststaten av mottagaren av en avdragbar prestation är på EU:s eller 

OECD:s förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner 
DAC6C1c - den avdragbara prestationen är skattefri i mottagarens hemviststat 
DAC6C1d - mottagaren av en avdragbar prestation har nytta av det fördelaktiga 

skattesystemet i sin hemviststat 
DAC6C2 - avdrag på samma tillgångar görs i flera länder 
DAC6C3 - undanröjning av dubbelbeskattning ansöks för samma inkomst eller kapital i 

flera länder 
DAC6C4 - arrangemanget omfattar gränsöverskridande överföring av tillgångar och det 

finns en väsentlig skillnad mellan vederlagen i dessa länder 
DAC6D1a - i arrangemanget används ett sådant konto, en sådan produkt eller investering 

som inte är ett finansiellt konto 
DAC6D1b - ett finansiellt konto eller tillgångar överförs till jurisdiktioner som inte är 

bundna av automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton 
DAC6D1c - omklassificering av inkomster och kapital 
DAC6D1d - överföring eller omvandling av finansiellt institut, finansiellt konto eller medel i 

institutet eller på kontot så att de inte längre omfattas av rapporteringen om 
finansiella konton 

DAC6D1e - användning av sådana rättssubjekt, arrangemang eller strukturer som tar bort 
en persons uppgifter från rapporteringen om finansiella konton 
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DAC6D1f - arrangemang som försämrar förfarandet för finansiella instituts skyldighet att 
identifiera sina kunder 

DAC6D1Other - annat arrangemang som gäller rapporteringen om finansiella konton  
DAC6D2 - verklig förmånstagare 
DAC6E1 - användning av unilaterala safe harbour-regler 
DAC6E2 - överföring av svårvärderade immateriella tillgångar  
DAC6E3 - koncernintern överföring av funktioner, risker eller tillgångar 

 

Element Attribute Size Input_Type Requirement 

Dac6D1OtherInfo language 1 - 
4000 

dac6fi:StringMin1Max4000With- 
Lang_Type 

Optional 

 Detta element innehåller en beskrivning av kännetecknet DAC6D1Other. Skatteförvaltningen 

rekommenderar att beskrivningen ges på engelska, men det är också möjligt att ge den på finska 

eller svenska. Språket kan anges med attributet ”Language”. Språkkoder enligt standarden ISO 639 

– Part 1 (ISO 639 1:2002) är tillåtna värden. Elementet är återkommande och uppgifterna kan 

ges på flera språk. 

 

4.2.4.5 Uppgifter som specificerar organisationer och personer 

Med ovan nämnda ID-element av typen PersonOrOrganisation_Type specificeras parter som 

anknyter till arrangemanget. 

 
 
 
 
 

4.2.4.5.1 Individual 

Detta element innehåller specificerande uppgifter om personer. 
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Element Attribute Size Input_Type Requirement 

IndividualName - - dac6fi:NamePerson_Type Mandatory 

 Personens namn. 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

BirthDate - - xsd:date Mandatory 

 Personens födelsedag i formen YYYY-MM-DD. 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

BirthPlace - 1 - 200 dac6fi:StringMin1Max200_Type Mandatory 

 Personens födelseort. 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

TIN issuedBy 1 - 200 dac6fi:TIN_Type Optional 

 Detta återkommande element innehåller personens TID-nummer. Landskoden för den stat som 

utfärdat numret kan anges med attributet issuedBy. Attributet är inte obligatoriskt men uppgiften bör 

anges om uppgiftslämnaren känner till den. 

 

 Element Attribute Size Input_Type Requirement 

Address - - dac6fi:Address_Type Optional 

 Personens adress. 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

Street - 1 - 400 dac6fi:StringMin1Max400_Type Optional 

BuildingIdentifier - 1 - 400 dac6fi:StringMin1Max400_Type Optional 

SuiteIdentifier - 1 - 400 dac6fi:StringMin1Max400_Type Optional 

FloorIdentifier - 1 - 400 dac6fi:StringMin1Max400_Type Optional 

DistrictName - 1 - 400 dac6fi:StringMin1Max400_Type Optional 

POB - 1 - 400 dac6fi:StringMin1Max400_Type Optional 

PostCode - 1 - 400 dac6fi:StringMin1Max400_Type Optional 

City - 1 - 400 dac6fi:StringMin1Max400_Type Mandatory 

Country - 2 iso:CountryCode_Type Mandatory 

o Olika delar av personens adress. 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

EmailAddress - 1 - 200 dac6fi:StringMin1Max4000_Type Optional 

 Personens e-postadress. 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

ResCountryCode - 2 iso:CountryCode_Type Mandatory 

 Personens hemviststat i beskattningen. Elementet är återkommande men bara en landskod bör 
anges. 
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4.2.4.5.1.1 IndividualName 

Detta element innehåller olika delar av personens namn. 
 

 

Element Attribute Size Input_Type Requirement 

PrecidingTitle - 1 - 200 dac6fi:StringMin1Max200_Type Optional 

Title - 1 - 200 dac6fi:StringMin1Max200_Type Optional 

FirstName - 1 - 200 dac6fi:StringMin1Max200_Type Mandatory 

MiddleName - 1 - 200 dac6fi:StringMin1Max200_Type Optional 

NamePrefix - 1 - 200 dac6fi:StringMin1Max200_Type Optional 

LastName - 1 - 200 dac6fi:StringMin1Max200_Type Mandatory 

GenerationIdentifier - 1 - 200 dac6fi:StringMin1Max200_Type Optional 

Suffix - 1 - 200 dac6fi:StringMin1Max200_Type Optional 

GeneralSuffix - 1 - 200 dac6fi:StringMin1Max200_Type Optional 

 Olika delar av personens namn. 
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4.2.4.5.2 Organisation 

Detta element innehåller specificerande uppgifter om organisationen/den juridiska personen. 
 

 

Element Attribute Size Input_Type Requirement 

OrganisationName - - dac6fi:NameOrganisation_Type Mandatory 

 Den juridiska personens namn. 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

TIN issuedBy 1 - 200 dac6fi:TIN_Type Optional 

 Detta återkommande element innehåller den juridiska personens TID-nummer. Landskoden för den 

stat som utfärdat numret kan anges med attributet issuedBy. Attributet är inte obligatoriskt men 

uppgiften bör anges om uppgiftslämnaren känner till den. 

 

 Element Attribute Size Input_Type Requirement 

Address - - dac6fi:Address_Type Optional 

 Den juridiska personens adress. 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

Street - 1 - 400 dac6fi:StringMin1Max400_Type Optional 

BuildingIdentifier - 1 - 400 dac6fi:StringMin1Max400_Type Optional 

SuiteIdentifier - 1 - 400 dac6fi:StringMin1Max400_Type Optional 

FloorIdentifier - 1 - 400 dac6fi:StringMin1Max400_Type Optional 
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DistrictName - 1 - 400 dac6fi:StringMin1Max400_Type Optional 

POB - 1 - 400 dac6fi:StringMin1Max400_Type Optional 

PostCode - 1 - 400 dac6fi:StringMin1Max400_Type Optional 

City - 1 - 400 dac6fi:StringMin1Max400_Type Mandatory 

Country - 2 iso:CountryCode_Type Mandatory 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

EmailAddress - 1 - 200 dac6fi:StringMin1Max4000_Type Optional 

 Den juridiska personens e-postadress. 

 
Element Attribute Size Input_Type Requirement 

ResCountryCode - 2 iso:CountryCode_Type Mandatory 

 Den juridiska personens hemviststat i beskattningen. Elementet är återkommande men bara en 

landskod bör anges. 

 
 
 

5 KONTROLLER SOM GÖRS AV TJÄNSTEN ILMOITIN 
 

 
Uppgift Beskrivning av beräkningsregeln eller kontrollen 

Hela materialet #Materialet innehåller förbjudna tecken eller 
teckenkombinationer (--,&#,' eller /*) 

Encoding XML-kodningen ska vara UTF-8. Det anges i början av XML-
filen på följande sätt: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

  

Disclosing/ID/ResCountry- 
Code, ConcernedMSs 

#151; Fel landskod. Endast EU-medlemsländernas 
landskoder godkänns. 

IsMarketableArrangement, 
ListHallmarks 

#1627; Om arrangemanget är marknadsdugligt 
(IsMarketableArrangement = true) och InitialDisclosureMA = 
true ska arrangemanget ha kännetecknet (Hallmark) 
DAC6A3. RelevantTaxpayer, 

InitialDisclosureMA 
#1659; Uppgifter ska lämnas om minst en skattskyldig 
(RelevantTaxpayer), förutom om anmälan är den första 
anmälan om ett marknadsdugligt arrangemang 
(InitialDisclosureMA = true). IsMarketableArrangement, 

InitialDisclosureMA, Dis- 
closureInformation 

#1629; Om arrangemanget är marknadsdugligt 
(IsMarketableArrangement = true), får uppgifter om 
arrangemanget (DisclosureInformation) lämnas bara om det 
handlar om den första anmälan (InitialDisclosureMA = true). 

IsMarketableArrangement, 
InitialDisclosureMA, 
ArrangementID 

#1661; Om det handlar om en senare anmälan om ett 
marknadsdugligt arrangemang (IsMarketableArrangement = 
true och InitialDisclosureMA = false), är referensnumret 
(ArrangementID) en obligatorisk uppgift. IsMarketableArrangement, 

InitialDisclosureMA, Tax- 
payerImplementingDate 

#1662; Om det handlar om en senare anmälan om ett 
marknadsdugligt arrangemang (IsMarketableArrangement = 
true och InitialDisclosureMA = false), är dagen när 
arrangemanget genomfördes (TaxpayerImplementingDate) en 
obligatorisk uppgift. Om det inte handlar om en senare 
anmälan om ett marknadsdugligt arrangemang, är uppgiften 
om dagen för genomförandet ingen tillåten uppgift för den 
skattskyldiges del. InitialDisclosureMA, IsMar- 

ketableArrangement 
#1663; Om uppgiften om första anmälan om ett 
marknadsdugligt arrangemang (InitialDisclosureMA = true) 
har lämnats krävs även uppgiften om att arrangemanget är 
marknadsdugligt (IsMarketableArrangement). 

InitialDisclosureMA, Arran- 
gementID 

#1664; Om det handlar om första anmälan om ett 
marknadsdugligt arrangemang (InitialDisclosureMA=true), ska 
referensnumret (ArrangementID) inte anges. 
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Uppgift Beskrivning av beräkningsregeln eller kontrollen 

IsInsideInformation, 
InsideInformationRelease- 
Date 

#1630; Dagen när insiderinformation offentliggörs 
(InsideInformationReleaseDate) är obligatorisk om anmälan 
innehåller insiderinformation (IsInsideInformation = true). 

InsideInformationRelease- 
Date 

#1631; Dagen när insiderinformation offentliggörs 
(InsideInformationReleaseDate) ska infalla senare än 
innevarande dag. ArrangementID #1632; Datumet för referensnumret (ArrangementID) ska 
infalla senare än 1.7.2020 och tidigare än innevarande dag. 

DisclosureID #1633; Datumet för anmälningsnumret (DisclosureID) ska 
infalla senare än 1.7.2020 och tidigare än innevarande dag. 

Disclos- 
ing/ID/Individual/BirthDate, 
TIN 

#1635; Om uppgiftslämnaren är en person, ska personens 
födelsetid (BirthDate) och finländska personbeteckning (TIN 
IssuedBy=FI) sammanfalla. 

IntermediaryDiscloser/Ca- 
pacity 

#1636; Om uppgiftslämnaren är en tjänsteleverantör 
(IntermediaryDiscloser), är dennes ställning (Capacity) en 
obligatorisk uppgift. RelevantTaxpayerDisclo- 

ser/Capacity 
#1638; Om uppgiftslämnaren är en skattskyldig 
(RelevantTaxpayer- Discloser), är grunden för den 
skattskyldiges anmälan (Capacity) en obligatorisk uppgift. 

ImplementingDate #1643; Dagen för genomförandet av arrangemanget 
(ImplementingDate) kan infalla tidigast 25.6.2018. 

ListHallmarks #1645; Samma kännetecken (Hallmark) får inte ges flera 
gånger. 

Hallmark, MainBebefit- 
Test1 

#1646; Om kännetecknet (Hallmark) har något av värdena 
DAC6A1, DAC6A2a, DAC6A2b, DAC6A3, DAC6B1, DAC6B2, 
DAC6B3, DAC6C1bi, DAC6C1c eller DAC6C1d, ska värdet 
för kriteriet om huvudsaklig nytta (MainBenefitTest1) vara 
”true”. 

Hallmark, 
DAC6D1OtherInfo 

#1647; Om kännetecknet (Hallmark) är DAC6D1Other, är 
tilläggsuppgiften om det (DAC6D1OtherInfo) en 
obligatorisk uppgift. ArrangementID #1652; Fel form på referensnumret, landskod för en EU-
stat. 

DisclosureID #1653; Fel form på anmälningsnumret, landskod för en 
EU-stat. 

ArrangementID #1654; Fel form på referensnumret, standardvärdet är inte A. 

DisclosureID #1655; Fel form på anmälningsnumret, standardvärdet är inte 
D. ArrangementID #1656; Fel form på referensnumret, dagen när referensnumret 
bildades 

DisclosureID #1657; Fel form på anmälningsnumret, dagen när 
anmälningsnumret bildades. 

ConcernedMSs #1660; Samma EU-medlemsstat (ConcernedMS) får inte 
anges flera gånger 

Disclosing/Liability #; Uppgiftslämnarens roll (Liability) ska anges. 

Disclos- 
ing/ID/Individual/TIN, 
Disclos- 
ing/ID/Organisation/TIN 

#; Den finländska kundbeteckningen (TIN IssuedBy = FI) 
ska anges. 

Disclos- 
ing/ID/Individual/TIN 

#; Den finländska personbeteckningen (TIN IssuedBy = FI) är 
felaktigt. 

Disclos- 
ing/ID/Organisation/TIN 

#; Det finländska FO-numret (TIN IssuedBy = FI) är felaktigt. 

DisclosureImportInstruc- 
tion, ArrengementID 

#; Om det handlar om en korrigerande anmälan 
(DisclosureImportInstruction = DAC6UPD), är referensnumret 
(ArrangementID) en obligatorisk uppgift.  
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