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1.1  

 

Referens till Katso har tagits bort. 

1 ALLMÄN BESKRIVNING 

Syftet med dokumentet är att förklara formen av uppgifter som ska lämnas in 

och beskriva hur materialet kontrolleras. Ytterligare information finns även i 

dokumentet Elektroniska deklarationer och anmälningar Allmän beskrivning 

(pdf) (skatt.fi > Skatteförvaltningen > Utvecklare > Instruktioner > Elektroniska 

deklarationer och anmälningar, allmän beskrivning). 

2 BESKRIVNING AV DATAFLÖDET 

En arbetsgivare i byggbranschen kan be Skatteförvaltningen att skicka 

skattenummer för arbetstagaren som arbetar på ett bygge och att aktivera 

arbetstagaren i det offentliga skattenummerregistret för byggbranschen. När 

en elektronisk begäran om skattenummer gäller minst 20 personer införs 

dessa personer automatiskt i registret. 

Arbetsgivaren lämnar sin begäran om uppgifter via webbtjänsten Ilmoitin.fi 

(www.ilmoitin.fi) elektroniskt med en fil som skickas enligt den här 

postbeskrivningen. Skatteförvaltningen fyller i skattenumren i 

begärandefilerna och returnerar materialet via Ilmoitin.fi. 

Uppgifterna returneras i samma helhetskomplex på basis av FO-numret till 

den som bett om skattenumren. Den som begär skattenummer kan vid 

behov fördela uppgif-terna separat för varje arbetsgivare/ 

redovisningsenhet. 

Du kan kontrollera vilket autentiseringssätt som krävs för dataflödet och var i 

dataflödet auktoriseringen kan kontrolleras i sidan Autentiseringssätt, 

behörigheter och representationsrätter (Ilmoitin.fi > Anvisningar och 

hjälpmedel > Autentiseringssätt, behörigheter och representationsrätter). 

3 GILTIGHET 

Strukturerna och kontrollerna i denna postbeskrivning är giltiga i 

produktionsmiljön fr.o.m. 11.6.2012 och de är i kraft tills en ny version av 

postbeskrivningen publiceras. 

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


 

 

 

4 DATAFLÖDESKOMBINATIONER 

Det är inte möjligt att sända andra anmälningar med denna dataflöde. 

5 ÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED DEN TIDIGARE VERSIONEN 

 

Version Uppgiftens 

position 

Uppgift  Förklaring  

    

 

6 UPPGIFTSFÖRTECKNING 

 

Förfrågningsuppgifter 

Positio

n 

P/

V 

L/T Beskrivning Form Tillåtna 

värden 

1-8 P  Postkod AN8 VERONUME 

9-12 V  Reservutrymme AN4  

13-23 P  Löntagarens personbeteckning HETU  

24-36 P  Numret på den som begär skattenummer ALITP2  

37-49 P  Arbetsgivarens nummer 

När du använder ett personbeteckning ska du 

fylla i fältet med blank 

ALITP2|| 

HETU2  

 

50 P  Aktivering av skattenummer +N1 1 

 

Skatteförvaltningens svarsuppgifter 

Positio

n 

P/

V 

L/T Beskrivning Form Tillåtna 

värden 

51 P  Kod för lyckad/misslyckad begäran 

0 = personen fick ett skattenummer och det 

aktiverades i skattenummerregistret 

1 = personen fick inget skattenummer, 

positionerna 52- 63 är tomma 

+N1 0,1,2 



 

 

 

Positio

n 

P/

V 

L/T Beskrivning Form Tillåtna 

värden 

2 = arbetsgivaren finns inte i arbetsgivarregistret; 

skattenumret skickas inte 

52-63   Skattenummer AN12  

64-80   Reservutrymme AN17  

 

7 KONTROLLER 

Automatiserade kontroller utförs endast på det begärda materialet. 

Ny 

/Ändr 

Position Beskrivning av beräkningsregeln eller kontrollen 

 80 Posten ska innehålla 80 tecken 

#294; Posten med fast postlängd är för kort. Fyll i posten med 

blankotecken tills posten är så lång som den enligt postbeskrivningen ska 

vara 

 

8 ANMÄRKNINGAR 

Inga anmärkningar för dataflödet. 

9 KOD FÖR LYCKAD/MISLYCKAD BEGÄRAN 

0 = personen fick ett skattenummer och det aktiverades i 

skattenummerregistret 

1 = personen fick inget skattenummer, positionerna 52- 63 är tomma 

10 EXEMPEL 

Exempelmaterial www.ilmoitin.fi. 

http://www.ilmoitin.fi/

