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Versionshistoria 

 

Datum Version Beskrivning 

15.6.2020 1.0 Första publicerade versionen 

1  ALLMÄN BESKRIVNING 

Syftet med dokumentet är att förklara formen för de 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 NÄRMARE BESKRIVNING AV HUR DATAFLÖDET SKICKAS 

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

dataflödet auktoriseringen kan kontrolleras i sidan Autentiseringssätt, behörig-

heter och representationsrätter (Ilmoitin.fi > Anvisningar och hjälpmedel > Au-

tentiseringssätt, behörigheter och representationsrätter). 

Enligt 18 kap. 15 § i sjukförsäkringslagen bestäms sjukförsäkringens dagpen-

ningspremie utifrån den försäkrades skattepliktiga löneinkomst och företagarin-

komst. Enligt 11 kap. 4 § i sjukförsäkringslagen beaktar man som företagarin-

komst den fastställda arbetsinkomsten enligt lagen om pension för företagare 

och lagen om pension för lantbruksföretagare. 

I 18 kap. 14 § i sjukförsäkringslagen anges att om en försäkrad är försäkrad 

med stöd av lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lant-

bruksföretagare, används som grund för sjukförsäkringens sjukvårdspremie så-

dan arbetsinkomst för respektive år som avses i lagen om pension för företa-

gare och lagen om pension för lantbruksföretagare till den del denna arbetsin-

komst ersätter förvärvsinkomsterna i respektive lagrum. 

Enligt Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter 

ska en pensionsanstalt lämna nödvändiga uppgifter till Skatteförvaltningen om 

arbetsinkomsten enligt lagen om pension för företagare eller lagen om pension 

för lantbruksföretagare för att fastställa den försäkrades sjukförsäkringspremie 

och dagpenningspremie. 

För förskottsuppbörden för 2021 anmäls den arbetsinkomst som uppskattats för 

2021 inklusive indexhöjning, m.a.o. den sannolika vägda uppgiften om hela 

året. Uppgiften används som grund för sjukförsäkringens dagpennings- och 

sjukvårdspremie då förskottsinnehållningsprocent och förskottsskatt beräknas 

för 2021. 

Uppgifterna anmäls separat för varje försäkring. 

https://www.vero.fi/globalassets/tietoa-verohallinnosta/ohjelmistokehittajille/s%C3%A4hk%C3%B6isen-ilmoittamisen-yleiskuvaus_6.4_sv.pdf
https://www.vero.fi/globalassets/tietoa-verohallinnosta/ohjelmistokehittajille/s%C3%A4hk%C3%B6isen-ilmoittamisen-yleiskuvaus_6.4_sv.pdf
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?kieli=sv&tv=VKTYOSVA
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?kieli=sv&tv=VKTYOSVA


 

 

 

Dataöverföringen sker i maskinläsbar form. Förskottsuppbördens datapost har 

samma struktur som årsanmälan för året före förskottsuppbördsåret. T.ex. för 

lämnande av förskottsuppbördsuppgifter för 2021 används samma slags post-

beskrivning som för lämnande av årsanmälan för 2020. Endast POSTKODEN 

är annorlunda än i posterna för förskottsuppbörden och årsanmälningsuppgif-

terna. 

3 KORRIGERING AV UPPGIFTER 

Anvisningen Korrigering av årsanmälningar för skatteåret 2019 som lämnats in 

elektroniskt i form av en fil (pdf) har publicerats på skatt.fi (skatt.fi > Skatteför-

valtningen > Utvecklare > Instruktioner > Korrigering av årsanmälningar som 

lämnats in elektroniskt i form av en fil).  

4 GILTIGHET 

Strukturerna och kontrollerna i denna postbeskrivning är giltiga i produktions-

miljön fr.o.m. 29.9.2020 och de är i kraft tills en ny version av postbeskrivningen 

publiceras. 

Uppgifterna om de uppskattade arbetsinkomsterna för 2021 ska anmälas sen-

ast 9.11.2020. 

5 ÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED DEN TIDIGARE VERSIONEN 

 

Version Uppgiftens 

position 

Uppgift Förklaring 

1.0 10-13 Kalenderår Årtalen har ändrats 

  

6 UPPGIFTSFÖRTECKNING 

 

Posi-

tion 

P/V T L/T Beskrivning Format Tillåtna  

värden 

1-8 P T  Postkod AN8 VKTYOSVA 

9 V   Radering A1 D 

10-13 P T  Kalenderår  VVVV 2021 

14 V   Grunden för LFöPL-försäkringen 

1= jordbruk 

2= sjöarbetsinkomst (=fiskare) 

3= jordbruk och sjöarbetsinkomst 

4= stipendium 

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

7 

https://www.vero.fi/globalassets/tietoa-verohallinnosta/ohjelmistokehittajille/vuosi-ilmoitusten-2019-korjaaminen-v1.3h_swe.pdf
https://www.vero.fi/globalassets/tietoa-verohallinnosta/ohjelmistokehittajille/vuosi-ilmoitusten-2019-korjaaminen-v1.3h_swe.pdf


 

 

 

Posi-

tion 

P/V T L/T Beskrivning Format Tillåtna  

värden 

5= jordbruk och stipendium 

6= sjöarbetsinkomst och stipendium 

7= jordbruk, sjöarbetsinkomst och stipen-

dium 

15-27 P T  Pensionsanstaltens FO-nummer ALITP2  

28-40    Reservutrymme   

41-51 P T * Den försäkrades personbeteckning  HETU  

52 P T  Uppgift om en FöPL- eller LFöPL-försäkrad  

1 = Försäkrad enligt FöPL 

2 = Försäkrad enligt LFöPL 

N1 1,2 

53-62 P   Beloppet av arbetsinkomst R7,2  

63-90    Reservutrymme   

91-104 P   Programmets tidstämpel PPKKVVVV 

HHMMSS 

 

105-139 V/P ET * Den försäkrades namn AN35  

140-174 V   Programvara som producerat anmälan  AN35  

175-186 P T  Uppgift som indentifierar den programvara 

som producerat anmälan 

Y-

TUNNUS_AN2 

 

187-221 V   Kontaktpersonens namn AN35  

222-256 V   Kontaktpersonens telefonnummer PUHELIN2  

 

7 KONTROLLER 

 

Ny/ 

Ändr 

Position Beskrivning av beräkningsregel eller kontroll 

 41-51 

105-139 

#1457; Den försäkrades namn (105–139) är en obligatorisk uppgift ifall Den 

försäkrades personbeteckning (41–51) är en konstgjord beteckning. 

8 ANMÄRKNINGAR 

Inga anmärkningar för dataflödet. 
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