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Versionshistoria 

 

Datum Version Beskrivning 

5.6.2020 1.0 Den första publicerade versionen  

29.9.2020 1.1 Roll 3 har tagits bort. Nya kontroller #1649, #1683 och #1684 

har lagts till. Formatet av uppgiften 017 har ändrats. 

24.11.2020 1.2 Ändringar i om uppgifterna är obligatoriska eller inte och kon-

troller som anknyter till uppgifterna har lagts till/tagits bort 

  Att uppgift 143 är obligatorisk i kontrollen #1686 har tagits 

bort. 

30.11.2021 1.3 Nya uppgifter har lagts till. Ändringar i huruvida vissa uppgif-

ter är obligatoriska. Nya kontroller har lagts till, kontroller har 

tagits bort och några kontroller har ändrats. 

1 ALLMÄN BESKRIVNING 

Syftet med detta dokument är att förklara formen av uppgifter som ska 

lämnas och beskriva hur materialet kontrolleras. Mer information finns 

även i dokumentet Elektroniska deklarationer och anmälningar, Allmän be-

skrivning (pdf) (skatt.fi > Skatteförvaltningen > Utvecklare > Postbeskriv-

ningar > Elektroniska deklarationer och anmälningar, allmän beskrivning). 

2 NÄRMARE BESKRIVNING AV HUR DATAFLÖDET LÄMNAS 

I enlighet med denna postbeskrivning kan man lämna DAC6-anmälningar 

enligt EU-rådets direktiv 2018/822 om gränsöverskridande arrangemang. 

https://www.vero.fi/globalassets/tietoa-verohallinnosta/ohjelmistokehittajille/skattef%C3%B6rvaltningen_elektroniska-deklarationer-och-anm%C3%A4lningar-allm%C3%A4n-beskrivning.pdf
https://www.vero.fi/globalassets/tietoa-verohallinnosta/ohjelmistokehittajille/skattef%C3%B6rvaltningen_elektroniska-deklarationer-och-anm%C3%A4lningar-allm%C3%A4n-beskrivning.pdf


 

En anmälan om gränsöverskridande arrangemang ska lämnas till Skatte-

förvaltningen inom 30 dagar från att arrangemanget har överskridit rappor-

teringströskeln. 

Anvisningar som gäller anmälningsskyldigheten och att anmäla finns på 

Skatteförvaltningens webbplats Rapporteringspliktiga gränsöverskridande 

arrangemang (skatt.fi > Detaljerade skatteanvisningar > Rapporteringsplik-

tiga gränsöverskridande arrangemang). Närmare anvisningar till att fylla i 

anmälan finns på Skatteförvaltningens webbplats (skatt.fi > Skatteförvalt-

ningen > Kontakta oss > Blanketter > 6910r Anmälan om rapporterings-

pliktigt arrangemang). 

Skatteförvaltningen rekommenderar att uppgifterna 145, 146, 147 och 150 

som lämnas fritt formulerade anges på engelska. Uppgifterna kan också 

lämnas på finska eller svenska. 

För att skapa anmälan erbjuds ett Excel-hjälpverktyg i Ilmoitin.fi på sidan 

Hjälpverktyg (Ilmoitin.fi > Anvisningar och hjälpmedel > Hjälpverktyg). 

Du kan kontrollera vilket autentiseringssätt för dataflödet och vilken behö-

righet det krävs samt var i dataflödet auktoriseringen kan kontrolleras i 

Ilmoitin.fi på sidan Autentiseringssätt, behörigheter och representationsrät-

ter (Ilmoitin.fi > Anvisningar och hjälpmedel > Autentiseringssätt, behörig-

heter och representationsrätter). 

3 KORRIGERING AV UPPGIFTER 

Korrigeringen av uppgifterna sker genom att skicka en ersättande anmä-

lan med samma nummer på anmälan så att de uppgifter som ska korrige-

ras har ändrats till de rätta och så att de övriga uppgifterna har samma in-

nehåll som i den ursprungliga anmälan. 

4 GILTIGHET 

Formerna och kontrollerna i denna postbeskrivning är giltiga i produktions-

miljön från och med 30.11.2021 och de är i kraft tills en ny version av post-

beskrivningen publiceras. 

5 ÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED FJOLÅRET / DEN TIDIGARE VERSIONEN 

 

Vers-

ion 

Upp-

gift-

skod  

Uppgift  Förklaring  

1.3 143 

145 

146 

147 

 

Kriterierna i testet på huvudsaklig nytta uppfylls 

Arrangemangets namn 

Beskrivning av arrangemanget (sammanfattning) 

De bestämmelser vars tillämpning arrangemanget 

grundar sig på 

Uppgifterna har ändrats till 

obligatoriska. 

https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/84830/raportoitavat-rajat-ylitt%C3%A4v%C3%A4t-j%C3%A4rjestelyt/
https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/84830/raportoitavat-rajat-ylitt%C3%A4v%C3%A4t-j%C3%A4rjestelyt/
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/ExcelPohjat?9&kieli=sv
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSDAC6DC
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSDAC6DC


 

Vers-

ion 

Upp-

gift-

skod  

Uppgift  Förklaring  

148 

149 

De EU-medlemsstater som arrangemanget gäller 

Kännetecken 

 161 

 

163 

164 

 

165 

 

166 

 

167 

 

 

168 

169 

TIN (koderna 112 och 113) för den person som 

anmälan gäller är inte känd. 

Förnamnet (kod 115) på den person som anmälan 

gäller är inte känt. 

Födelsedatumet (kod 117) för den person som an-

mälan gäller är inte känt. 

Födelseorten (kod 118) för den person som anmä-

lan gäller är inte känd. 

Hemviststaten i beskattningen (kod 127) för den 

part som anmälan gäller är inte känd. 

Ett marknadsförbart arrangemangs genomföran-

dedatum beträffande den skattskyldige (kod 130) 

är inte känt. 

Arrangemangets genomförandedatum (kod 141) 

är inte känt. 

Arrangemangets värde (kod 142) är inte känt. 

Lagts till som nya uppgifter. 

   Nya kontroller #1796, #1797, 

#1798 har lagts till. 

   Kontrollerna #1662 och 

#1695 har ändrats. 

   Kontrollerna #1686, #1629, 

#1664 och #1644 har tagits 

bort. 

   Texten till kontroll #1642 har 

korrigerats. 

1.2 035 Grunden för den skattskyldiges anmälan Ändrats till valfri. Kontrollen 

som anknyter till uppgiften 

#1638 har tagits bort 

 025, 

026, 

125, 

 

126 

Uppgiftslämnarens adress: postkontor 

Uppgiftslämnarens adress: land 

Adressen till den som anmälan gäller: postkontor 

Adressen till den som anmälan gäller: land 

Uppgifterna har ändrats till 

villkorligt obligatoriska. Nya 

kontroller #1693 och #1694 

som anknyter till uppgifterna 

har lagts till. 

 015 Uppgiftslämnarens (personens) förnamn Korrigerats till villkorligt obli-

gatorisk i beskrivningen (kon-

troll #1634). 



 

Vers-

ion 

Upp-

gift-

skod  

Uppgift  Förklaring  

 115, 

117, 

118 

Förnamn på den person som anmälan gäller 

Den persons födelsedatum som anmälan gäller 

Födelseorten för den person som anmälan gäller 

Uppgifterna har ändrats till 

villkorligt obligatoriska. Kon-

troll #1695 som anknyter till 

uppgifterna har lagts till. 

 111, 

114, 

127 

Den partens typ som anmälan gäller 

Namnet på den part som anmälan gäller: juridiska 

personens hela namn eller personens efternamn 

Hemviststaten i beskattningen för den som anmä-

lan gäller 

Uppgifterna har ändrats till 

villkorligt obligatoriska. 

 001, 

009, 

002 

Deluppgiftsgrupp börjar 

Deluppgiftsgruppen upphör 

Antalet återkommande rader 148 

Uppgifterna har ändrats till 

villkorligt obligatoriska. 

1.1 110 Den partens roll som anmälan gäller Värde 3 har tagits bort. 

 150, 

149 

DAC6D1 other information 

Kännetecken 

Ny korsgranskning av uppgif-

terna #1683. 

 017 Uppgiftslämnarens (personens) födelsedatum Uppgiftens format har änd-

rats PPKKVVVV -> 

SYNTAIKA2 

 012, 

113 

TIN i en annan EU-stat för uppgiftslämnaren/den 

som anmälan gäller 

Nya kontroller #1649 och 

#1684 har lagts till. 

   Kontrollerna #1627 och 

#1644 har ändrats. 

1.0   Första publicerade vers-

ionen. 

 

  



 

6 KOD-UPPGIFTSFÖRTECKNING 

 

Be-

teck-

ning 

P/V T L/T Beskrivning Form Tillåtna  

värden 

000 P T  Postkod AN8 VSDAC6DC 

061 V   Det handlar om en ersättande anmälan +N1 1 

062 V   Arrangemanget är marknadsförbart +N1 1  

063 V   Den första anmälan om ett marknadsförbart arrange-

mang 

+N1 1  

064 P/V  * Anmälan innehåller insiderinformation +N1 1 

065 P/V  * Dagen eller den uppskattade dagen för offentliggöran-

det av insiderinformationen 

PPKKVVVV  

066 P/V T * Referensnummer  

CCAYYYYMMDDXXXXXX, där 

CC=landskoden för EU-staten 

A=standard "A" (Arrangement) 

YYYYMMDD=dagen då referensnumret bildats 

XXXXXX=fritt valda stora bokstäver (A-Z) och siffror 

(0-9) 

AN17 Den beteck-

ning som 

Skatteförvalt-

ningen gett 

067 P/V T * Anmälans nummer 

CCDYYYYMMDDXXXXXX, där 

CC=landskoden för EU-staten 

D=standard "D" (Disclosure) 

YYYYMMDD=dag då anmälans nummer bildats 

XXXXXX=fritt valda stora bokstäver (A-Z) och siffror 

(0-9) 

AN17 Den beteck-

ning som 

Skatteförvalt-

ningen gett 

010 P T  Uppgiftslämnarens finska FO-nummer eller personbe-

teckning 

YTUNNUS2|| 

HETU2 

 

011 P   Typ av uppgiftslämnare 

1=juridisk person 

2=fysisk person 

+N1 1,2 

012 V   Uppgiftslämnarens TIN i en annan EU-stat 

(max. 3 beteckningar avskilda med semikolon) 

AN200 EUMAATUN

NUS+TIN *) 

013 P   Uppgiftslämnarens namn: juridiska personens hela 

namn eller personens efternamn 

AN200  

015 V   Uppgiftslämnarens (personens) förnamn AN100  

016 V   Uppgiftslämnarens (personens) andra namn AN100  



 

Be-

teck-

ning 

P/V T L/T Beskrivning Form Tillåtna  

värden 

017 P/V  * Uppgiftslämnarens (personens) födelsedatum SYNTAIKA2  

018 P/V  * Uppgiftslämnarens (personens) födelseort AN200  

019 V   Uppgiftslämnarens adress: gatunamn AN100  

020 V   Uppgiftslämnarens adress: husets nummer +N5  

021 V   Uppgiftslämnarens adress: trappa AN3  

022 V   Uppgiftslämnarens adress: lägenhetsnummer +N5  

023 V   Uppgiftslämnarens adress: postbox AN9  

024 V   Uppgiftslämnarens adress: postnummer AN12  

025 P/V   Uppgiftslämnarens adress: postkontor AN190  

026 P/V   Uppgiftslämnarens adress: land MAATUNNUS  

027 P   Uppgiftslämnarens hemviststat i beskattningen EUMAATUNNU

S *) 

 

028 V   Uppgiftslämnarens telefonnummer PUHELIN2  

029 V   Uppgiftslämnarens e-postadress EMAIL  

030 P   Uppgiftslämnarens roll 

1=tjänsteleverantör 

2=skattskyldig 

N1 1,2 

031 P   Uppgiftslämnarens anknytning till den stat som anmä-

lan gäller 

1=hemviststat i beskattningen 

2=fast driftställe 

3=etableringsstat (endast för en tjänsteleverantör) 

4=registreringsstat (endast för en tjänsteleverantör) 

5=staten varifrån intäkter flyter in (endast för en skatt-

skyldig) 

6=staten där verksamhet bedrivs (endast för en skatt-

skyldig) 

N1 1,2,3,4,5,6 

032 V   Uppgiftslämnaren är rapporteringsskyldig i flera EU-

medlemsstater 

N1 1 

033 V   Tjänsteleverantörens status 

1=tjänsteleverantör 

2=biträde 

N1 1,2 

034 V  * Tjänsteleverantören har befriats från uppgiftsskyldig-

heten 

N1 1 



 

Be-

teck-

ning 

P/V T L/T Beskrivning Form Tillåtna  

värden 

p.g.a. sekretess 

035 V  * Grunden för den skattskyldiges anmälan 

1=tjänsteleverantören har befriats 

2=tjänsteleverantören kommer från ett område utanför 

EU 

3=inte en tjänsteleverantör 

N1 1,2,3 

001 P/V   Deluppgiftsgrupp börjar N2  

110 P/V  * Den partens roll som anmälan gäller 

1=skattskyldig 

2=person i intressegemenskap 

4=person som påverkas av arrangemanget 

5=annan tjänsteleverantör 

N1 1,2,4,5 

111 P/V   Den partens typ som anmälan gäller 

1=juridisk person 

2=fysisk person 

N1 1,2 

112 V   Det finska FO-numret eller personbeteckningen för 

den som anmälan gäller 

YTUNNUS2|| 

HETU2 

 

113 V   TIN i en annan EU-stat för den som anmälan gäller 

(max. 3 beteckningar avskilda med semikolon) 

AN200 EUMAATUN

NUS+TIN 

114  P/V   Namnet på den part som anmälan gäller: juridiska 

personens hela namn eller personens efternamn 

AN200  

115 P/V   Förnamn på den person som anmälan gäller AN100  

116 V   Andra namn på den person som anmälan gäller AN100  

117 P/V   Den persons födelsedatum som anmälan gäller SYNTAIKA2  

118 P/V   Födelseorten för den person som anmälan gäller AN200  

119 V   Adressen till den som anmälan gäller: gatunamn AN100  

120 V   Adressen till den som anmälan gäller: husets nummer +N5  

121 V   Adressen till den som anmälan gäller: trappa AN3  

122 V   Adressen till den som anmälan gäller: lägenhetsnum-

mer 

+N5  

123 V   Adressen till den som anmälan gäller: postbox AN9  

124 V   Adressen till den som anmälan gäller: postnummer AN12  

125 P/V   Adressen till den som anmälan gäller: postkontor AN190  



 

Be-

teck-

ning 

P/V T L/T Beskrivning Form Tillåtna  

värden 

126 P/V   Adressen till den som anmälan gäller: land MAATUNNUS  

127 P/V   Hemviststaten i beskattningen för den som anmälan 

gäller 

MAATUNNUS  

128 V   E-postadressen till den som anmälan gäller EMAIL  

129 P/V  * Namnet på den skattskyldige med vilken man har in-

tressegemenskap  

AN200  

130 P/V  * Ett marknadsförbart arrangemangs genomförandeda-

tum beträffande den skattskyldige 

PPKKVVVV  

161 V   TIN (koderna 112 och 113) för den person som anmä-

lan gäller är inte känd 

N1 1 

163 V  * Förnamnet (kod 115) på den person som anmälan 

gäller är inte känt 

N1 1 

164 V  * Födelsedatumet (kod 117) för den person som anmä-

lan gäller är inte känt 

N1 1 

165 V  * Födelseorten (kod 118) för den person som anmälan 

gäller är inte känd 

N1 1 

166 V  * Hemviststaten i beskattningen (kod 127) för den part 

som anmälan gäller är inte känd. 

N1 1 

167 V  * Ett marknadsförbart arrangemangs genomförandeda-

tum beträffande den skattskyldige (kod 130) är inte 

känt 

N1 1 

009 P/V   Deluppgiftsgruppen upphör N2  

141 P/V  * Arrangemangets genomförandedatum PPKKVVVV  

142 P/V   Arrangemangets värde +N10  

143 P/V  * Kriterierna i testet på huvudsaklig nytta uppfylls +N1 1 

144 V   Grund för anmälningsskyldighet 

1=arrangemanget har tillgängliggjorts 

2=arrangemanget är färdigt att genomföras 

3=arrangemangets första fas har genomförts 

4=handledning eller rådgivning har getts 

+N1 1,2,3,4 

145 P   Arrangemangets namn AN400  

146 P   Beskrivning av arrangemanget (sammanfattning) AN4000  

147 P   De bestämmelser vars tillämpning arrangemanget AN4000  



 

Be-

teck-

ning 

P/V T L/T Beskrivning Form Tillåtna  

värden 

grundar sig på 

002 P/V   Antalet återkommande rader 148 N2  

148 P   De EU-medlemsstater som arrangemanget gäller EUMAATUN-

NUS *) 

 

002 VP/   Antalet återkommande rader 149 N2  

149 P  * Kännetecken 

DAC6A1=konfidentialitetsvillkor 

DAC6A2a=arvodet för tjänsteleverantören bestäms på 

basis av skatteförmånen 

DAC6A2b=arvodet för tjänsteleverantören beror på 

den faktiska skatteförmånen 

DAC6A3=dokument och strukturer i standardformat 

DAC6B1=användning av förluster 

DAC6B2=omvandling av inkomst 

DAC6B3=överföring av tillgångar 

DAC6C1a=mottagaren av en avdragbar prestation har 

ingen skatterättslig hemvist i någon stat 

DAC6C1bi=det finns ingen samfundsbeskattning i 

hemviststaten för mottagaren av en avdragbar pre-

station eller skattesatsen är nära noll 

DAC6C1bii=hemviststaten för mottagaren av en av-

dragbar prestation är på EU:s eller OECD:s förteck-

ning över icke samarbetsvilliga 

DAC6C1c=den avdragbara prestationen är skattefri i 

mottagarens hemviststat 

DAC6C1d=mottagaren av en avdragbar prestation har 

nytta av det fördelaktiga skattesystemet i sin hemvist-

stat 

DAC6C2=avdrag på samma tillgångar görs i flera sta-

ter 

DAC6C3=för samma inkomst eller kapital ansöks om 

undanröjning av dubbelbeskattning i flera stater 

DAC6C4=arrangemanget omfattar gränsöverskri-

dande överföring av tillgångar och det finns en väsent-

lig skillnad mellan vederlagen i dessa stater 

DAC6D1a=i arrangemanget används ett sådant konto, 

en sådan produkt eller investering som inte är ett fi-

nansiellt konto 

DAC6D1b=ett finansiellt konto eller tillgångar överförs 

till jurisdiktioner som inte omfattas av rapportering av 

upplysningar om finansiella konton 

DAC6D1c=omklassificering av inkomster och kapital 

DAC6D1d=ett finansiellt instituts eller ett finansiellt 

AN11 DAC6A1, 

DAC6A2a, 

DAC6A2b, 

DAC6A3, 

DAC6B1, 

DAC6B2, 

DAC6B3, 

DAC6C1a, 

DAC6C1bi, 

DAC6C1bii, 

DAC6C1c, 

DAC6C1d, 

DAC6C2, 

DAC6C3, 

DAC6C4, 

DAC6D1a, 

DAC6D1b, 

DAC6D1c, 

DAC6D1d, 

DAC6D1e, 

DAC6D1f, 

DAC6D1Oth

er,  

DAC6D2, 

DAC6E1, 

DAC6E2, 

DAC6E3 



 

Be-

teck-

ning 

P/V T L/T Beskrivning Form Tillåtna  

värden 

kontos eller dessas tillgångars överföring eller om-

vandling utanför rapporteringen av upplysningar om fi-

nansiella konton 

DAC6D1e=användning av sådana rättssubjekt, ar-

rangemang eller strukturer som avlägsnar uppgifterna 

om en person från rapporteringen av upplysningar om 

finansiella konton 

DAC6D1f=de arrangemang som försvagar de förfa-

randen vid finansiella institut som gäller skyldigheten 

att identifiera kunden 

DAC6D1Other=annat arrangemang som gäller rap-

porteringen av upplysningar om finansiella konton 

DAC6D2=den verkliga förmånstagaren 

DAC6E1=användning av unilaterala safe harbour-reg-

ler 

DAC6E2=överföring av svårvärderade immateriella 

tillgångar 

DAC6E3=koncernintern överföring av funktioner, ris-

ker eller tillgångar 

150 P/V  * DAC6D1 other information AN4000  

168 V  * Arrangemangets genomförandedatum (kod 141) är 

inte känt 

N1 1 

169 V  * Arrangemangets värde (kod 142) är inte känt N1 1 

048 V   Den programvara som producerat anmälan AN23  

014 P   Uppgiften som identifierar den programvara som pro-

ducerat anmälan 

Y- 

TUNNUS_AN 2 

 

198 P   Den tidstämpel som programvaran skapat PPKKVVVV 

HHMMSS 

 

999 P   Sluttecken för posten N8  

 

  



 

7 KONTROLLER 

 

Ny/ 

Ändr 

Beteck-

ning 

Beskrivning av beräkningsregeln eller kontrollen 

 027, 148 #151; Fel i landskoden. Endast EU-medlemsstaternas landskoder godkänns 

 061, 

067 

#1626; Anmälans nummer (067) är obligatorisk om det är fråga om en ersät-

tande anmälan (061=1). 

 067, 

061 

#1658; Anmälans nummer (067) är endast obligatorisk om det är fråga om en 

ersättande anmälan (061=1).  

 062, 

149 

#1627; Om arrangemanget är marknadsförbart (062=1) och Den första anmälan 

om ett marknadsförbart arrangemang (063=1), ska ett Kännetecken (149) ha 

värdet DAC6A3. 

 110, 

063 

#1659; Minst en av Den partens roll som anmälan gäller är skattskyldig (110=1) 

ska anges förutom om anmälan är den första anmälan om ett marknadsförbart 

arrangemang (063=1). 

 062, 

063, 066 

#1661; Om det är fråga om en senare anmälan om ett marknadsförbart arrange-

mang (062=1) och uppgiften Den första anmälan om ett marknadsförbart ar-

rangemang (063=1) inte angetts, är referensnumret (066) obligatoriskt. 

Ändr 062, 

063, 130 

#1662; Om det är fråga om en anmälan om ett marknadsförbart arrangemang 

(062=1) och Den partens roll som anmälan gäller är skattskyldig (110=1), är Ett 

marknadsförbart arrangemangs genomförandedatum beträffande den skattskyl-

dige (130) obligatorisk om uppgiften Det marknadsförbara arrangemangets ge-

nomförandedatum är inte känt beträffande den skattskyldige (167) inte angetts. 

 063, 062 #1663; Om uppgiften Den första anmälan om ett marknadsförbart arrangemang 

(063=1) angetts, ska man också ange uppgiften Arrangemanget är marknadsför-

bart (062=1). 

 064, 065 #1630; Dagen för offentliggörandet av insiderinformationen (065) är obligatorisk 

om anmälan innehåller insiderinformation (064=1). 

 065 #1631; Dagen för offentliggörandet av insiderinformationen (065) ska infalla se-

nare än den innevarande dagen. 

 066 #1632; Datumet för Referensnumret (066) ska infalla senare än 1.7.2020 och ti-

digare än den innevarande dagen. 

 067 #1633; Datumet för anmälans nummer (067) ska infalla senare än 1.7.2020 och 

tidigare än den innevarande dagen. 

 011, 

015, 

017, 018 

#1634; Om uppgiftslämnaren är en fysisk person (011=2), är Uppgiftslämnarens 

förnamn (015), Uppgiftslämnarens födelsedatum (017) och Uppgiftslämnarens 

födelseort (018) obligatoriska uppgifter. 

 010, 

011, 017 

#1635; Om uppgiftslämnaren är en fysisk person (011=2), ska Uppgiftslämna-



 

Ny/ 

Ändr 

Beteck-

ning 

Beskrivning av beräkningsregeln eller kontrollen 

rens födelsedatum (017) och födelsedatumet i Uppgiftslämnarens finska person-

beteckning (010) vara desamma. 

 030, 033 #1636; Om uppgiftslämnaren är en tjänsteleverantör (030=1), är Tjänsteleveran-

törens status (033) en obligatorisk uppgift. 

 030, 033 #1637; Om uppgiftslämnaren är en skattskyldig (030=2), får man inte ange upp-

giften Tjänsteleverantörens status (033). 

 030, 035 #1639; Om uppgiftslämnaren är en tjänsteleverantör (030=1), får man inte ange 

uppgiften Grunden för den skattskyldiges anmälan (035). 

 030, 034 #1640; Uppgiften Tjänsteleverantören har befriats från uppgiftsskyldigheten 

p.g.a. sekretess (034) är tillåten endast om uppgiftslämnaren är en tjänsteleve-

rantör (030=1). 

 030, 110 #1641; Om uppgiftslämnaren är skattskyldig (030=2), får Den partens roll som 

anmälan gäller inte vara annan tjänsteleverantör (110=5). 

 110, 129 #1642; Om Den partens roll som anmälan gäller är person i intressegemenskap 

(110=2) är uppgiften Namnet på den skattskyldige med vilken man har intresse-

gemenskap (129) obligatorisk. För andra roller får den skattskyldiges namn inte 

anges. 

 141 #1643; Arrangemangets genomförandedatum (141) kan vara tidigast 25.6.2018. 

 149 #1645; Samma kännetecken (149) får inte anges flera gånger. 

 149, 143 #1646; Om kännetecknet (149) har något av värdena DAC6A1, DAC6A2a, 

DAC6A2b, DAC6A3, DAC6B1, DAC6B2, DAC6B3, DAC6C1bi, DAC6C1c eller 

DAC6C1d är uppgiften Kriterierna i testet på huvudsaklig nytta uppfylls (143=1) 

en obligatorisk uppgift. 

 150 #1647; Om kännetecknet (149) är DAC6D1Other, är "DAC6D1 other informat-

ion" (150) en obligatorisk uppgift. 

 150, 149 #1683; Du får ange uppgiften ”DAC6D1 other information” (150) endast om du 

har angett kännetecknet (149) DAC6D1Other. 

 012, 113 #1648; Felaktigt antal skiljetecken i TIN-koderna. 

 012, 113 #1684; Felaktig landskod för TIN för Uppgiftslämnaren/Den som anmälan gäller 

(EUMAATUNNUS) (012, 113). 

 012, 113 #1649; Felaktigt TIN för Uppgiftslämnaren (fysisk person 011:2) eller Den som 

anmälan gäller (111:2)(012, 113) 

 066, 067 #1650; Formatet på referensnumret är felaktigt, längden ska vara minst 

11 tecken. 

 066, 067 #1650; Formatet på anmälans nummer är felaktigt, längden ska vara minst 

11 tecken. 



 

Ny/ 

Ändr 

Beteck-

ning 

Beskrivning av beräkningsregeln eller kontrollen 

 066, 067 #1652; Formatet på referensnumret är felaktigt, landskoden för en EU-stat. 

 066, 067 #1652; Formatet på anmälans nummer är felaktigt, landskoden för en EU-stat. 

 066, 067 #1654; Formatet på referensnumret är felaktigt, standarden är inte A. 

 066, 067 #1654; Formatet på anmälans nummer är felaktigt, standarden är inte A. 

 066, 067 #1656; Formatet på referensnumret är felaktigt, dagen då referensnumret bildats 

 066, 067 #1657; Formatet på anmälans nummer är felaktigt, dagen då anmälans nummer 

bildats. 

 148 #1660; Samma EU-medlemsstat (148) får inte anges flera gånger. 

 025, 026 #1693; Uppgifterna Uppgiftslämnarens adress: postkontor (025) och Uppgifts-

lämnarens adress: land (026) är obligatoriska om vilken som helst av uppgifts-

lämnarens adressuppgifter (uppgifterna 019-026) har angetts. 

 125, 126 #1694; Uppgifterna Adressen till den som anmälan gäller: postkontor (125) och 

Adressen till den som anmälan gäller: land (126) är obligatoriska om vilken som 

helst av adressuppgifterna om den som anmälan gäller (uppgifterna 119-126) 

har angetts. 

Ändr 111, 

115, 

117, 

118, 

163, 

164, 165 

#1695; Om Den partens typ som anmälan gäller är person (111=2), är Förnamn 

på den person som anmälan gäller (115), Den persons födelsedatum som an-

mälan gäller (117) och Födelseorten för den person som anmälan gäller (118) 

obligatoriska uppgifter om inte uppgifterna Förnamnet på den person som an-

mälan gäller är inte känt (163), Födelsedatumet för den person som anmälan 

gäller är inte känt (164) och/eller Födelseorten för den person som anmälan gäl-

ler är inte känd (165). 

Ny 110, 

111, 114 

#1796; Uppgifterna Den partens roll som anmälan gäller (110), Den partens typ 

som anmälan gäller (111) och Namnet på den part som anmälan gäller (114) är 

obligatoriska när uppgifter om parten anges (uppgifterna 110–130).  

Ny 127, 166 #1797; Uppgiften Hemviststaten i beskattningen för den som anmälan gäller 

(127) är obligatoriska när uppgifter om parten anges (uppgifterna 110–130) om 

uppgiften Hemviststaten i beskattningen för den part som anmälan gäller är inte 

känd (166) inte har angetts. 

Ny 141, 142 

168,169 

#1798; Uppgifterna Arrangemangets genomförandedatum (141) och Arrange-

mangets värde (142) är obligatoriska om uppgiften Arrangemangets genomfö-

randedatum är inte känt (168) och/eller uppgiften Arrangemangets värde är inte 

känt (169) inte har angetts. 

8 ANMÄRKNINGAR 

Inga dataflödesspecifika anmärkningar. 



 

9 BESKRIVNING AV KÄNNETECKEN 

Bestämmelserna om kännetecknen finns i kapitel 3 i lagen om rapporte-

ringspliktiga arrangemang. Närmare instruktioner finns i Skatteförvaltning-

ens anvisning Rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang 

(skatt.fi > Detaljerade skatteanvisningar > Rapporteringspliktiga gränsö-

verskridande arrangemang). 

När man anmäler ett gränsöverskridande arrangemang ska man i följande 

lista välja ett eller flera kännetecken vars villkor arrangemanget uppfyller. 

Kännetecknen DAC6A1–DAC6B3, DAC6C1bi, DAC6C1c och DAC6C1d 

kan du välja endast om kriterierna i det test som mäter den huvudsakliga 

nyttan uppfylls (143=1). 

 
• DAC6A1=konfidentialitetsvillkor (12 §) 
• DAC6A2a=arvodet för förmedlaren bestäms på basis av skatteför-

månen (13 §) 
• DAC6A2b=arvodet för förmedlaren beror på den faktiska skatteför-

månen (13 §) 
• DAC6A3=arrangemangets standardiserade handlingar och strukturer 

(14 §) 
• DAC6B1=användning av förluster i ett förvärvat bolag (15 §) 
• DAC6B2=omvandling av inkomst (16 §) 
• DAC6B3=överföring av tillgångar (17 §) 
• DAC6C1a=mottagaren av en avdragbar prestation har ingen skatte-

rättslig hemvist i någon stat (18.1 § 1 punkten) 
DAC6C1bi=det finns ingen samfundsbeskattning i hemviststaten för 
mottagaren av en avdragbar prestation eller skattesatsen är nära noll 
(18.1 § 2 a punkten) 

• DAC6C1bii=hemviststaten för mottagaren av en avdragbar prestation 
är på EU:s eller OECD:s förteckning över icke samarbetsvilliga stater 
(18.1 § 2 b punkten) 

• DAC6C1c=den avdragbara prestationen är skattefri i mottagarens hem-
viststat (18.1 § 3 punkten) 

• DAC6C1d=mottagaren av en avdragbar prestation har nytta av det för-
delaktiga skattesystemet i sin hemviststat (18.1 § 4 punkten) 

• DAC6C2=avdrag på samma tillgångar görs i flera stater (19.1 § 1 punk-
ten) 

• DAC6C3=undanröjning av dubbelbeskattning ansöks för samma in-
komst eller kapital i flera stater (19.1 § 2 punkten) 

• DAC6C4=arrangemanget omfattar gränsöverskridande överföring av 
tillgångar och det finns en väsentlig skillnad mellan vederlagen i dessa 
stater (19.1 § 3 punkten) 

• DAC6D1a=vid arrangemanget används ett sådant konto, en sådan pro-
dukt eller investering som inte är ett finansiellt konto (20 §) 

• DAC6D1b=ett finansiellt konto eller tillgångar överförs till jurisdiktioner 
som inte omfattas av skyldigheten att rapportera upplysningar om fi-
nansiella konton (20 §) 

• DAC6D1c=omklassificering av inkomster och kapital (20 §) 
• DAC6D1d=ett finansiellt instituts eller ett finansiellt kontos eller dessas 

tillgångars överföring eller omvandling utanför rapporteringen av upp-
lysningar om finansiella konton (20 §) 

• DAC6D1e=användningen av sådana rättssubjekt, arrangemang eller 
strukturer som avlägsnar uppgifterna om en person från rapporteringen 

https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/84830/raportoitavat-rajat-ylitt%C3%A4v%C3%A4t-j%C3%A4rjestelyt/


 

av upplysningar om finansiella konton (20 §) 
• DAC6D1f=de arrangemang som försvagar de förfaranden vid finansi-

ella institut som gäller skyldigheten att identifiera kunden (20 §) 
• DAC6D1Other=annat arrangemang som gäller rapporteringen av upp-

lysningar om finansiella konton (20 §) 
DAC6D2=den verkliga förmånstagaren (21 §) 

• DAC6E1=användning av unilaterala safe harbour-regler (21 § 1 punk-
ten) 

• DAC6E2=överföring av svårvärderade immateriella tillgångar (21 § 2 
punkten) 

• DAC6E3=koncernintern överföring av funktioner, risker eller tillgångar 
(21 § 3 punkten) 

10 LISTAN ÖVER LANDSKODERNA FÖR HEMVISTSTATER 

Kontrollera giltiga skatteavtal och landskoderna enligt standarden ISO 3166 i 

Listan över landskoder (xlsx) (Ilmoitin.fi > Anvisningar och hjälpmedel > 

Hjälpverktyg). 

*) Som ett undantag godkänns koden GR för Grekland som EU-landskod och den 

ska användas i stället för EL. 
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