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Versionshistoria 
 

Datum Version Beskrivning 

28.1.2020 1.0 Första version för skatteåret 2020 

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 > Utvecklare > Instruktioner > Elektroniska deklarationer 
och anmälningar, allmän beskrivning. 

2 BESKRIVNING AV DATAFLÖDET 

 

Du kan kontrollera här vilket autentiseringssätt för dataflödet det krävs samt var 
i dataflödet auktoriseringen kontrolleras. 
 
Enligt Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter ska 
arbetslöshetskassor och Folkpensionsanstalten till Skatteförvaltningen anmäla för hur 
många ersättningsdagar under skatteåret ersättning betalats åt den skattskyldige i 
enlighet med de lagar som avses i 93 § 4 mom. i inkomstskattelagen.     

3 KORRIGERING AV UPPGIFTER 

Anvisningen har publicerats på skatt.fi > Skatteförvaltningen > Utvecklare > Instrukt-
ioner > Korrigering av årsanmälningar som lämnats in elektroniskt i form av en fi.  

4 GILTIGHET 

Strukturerna och kontrollerna i denna postbeskrivning är giltiga i produktionsmiljön 
fr.o.m. 28.1.2020 och de är i kraft tills en ny version av postbeskrivningen publiceras. 

Tidsfristerna för anmälan finns på adressen Skatt.fi > Skatteförvaltningen > Information 
om beskattning > Utvecklare > Tidsschema. 

5 ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET 

 

Version Kod Uppgift Förklaring 
1.0 10-13/058 Skatteår Ändring i årtal 

 

6 UPPGIFTSFÖRTECKNING 

   

Position Kod P/V T L/T Beskrivning Form Tillåtna  
värden 

1-8 000 P T  Postkod  AN8 VSKORVPV 

9 082 V   Radering A1 D 

10-13 058 P T  Skatteår  
Se sektion 9.1 Skatteår 

VVVV 2020 

14-26 010 P T  Den uppgiftsskyldiges beteckning YTUNNUS2  

27-37 083 P T  Den skattskyldiges personbeteckning eller FO-
nummer  

YTUNNUS||
HETU 

 

38-40 193 P  * Antalet ersättningsdagar  

Se sektion 9.2 Ersättningsdagarna och deras an-

tal 

+N3  

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


 
 

 

 
Som ersättningsdagar räknas de 
dagar för vilka den skattskyldige 
mottagit förmåner i enlighet med 
93 § 4 mom. i inkomstskattela-
gen.  
 
Antalet ersättningsdagar ska an-
mälas som en summa för hela året 
separat för varje person. Om per-
sonen har mottagit förmåner av 
flera olika slag ska ersättningsda-
garna under kalenderåret för varje 
respektive förmån räknas ihop.  
 
Jämkade dagpenningar anges 
omräknade till fulla ersättningsda-
gar på de grunder som tillämpas 
vid utbetalning av utkomstskydd 
för arbetslösa. 

 

41-75 085 V/P ET * Den skattskyldiges namn  AN35  

76-80     Reservutrymme   

81-94 198 P   Programmets tidstämpel PPKKVVVV 
HHMMSS 

 

95-129 048 V   Programvara som producerat anmälan AN35  

130-141 014 P T  Uppgift som indentifierar den programvara som 
producerat anmälan  

Y-
TUNNUS_AN
2 

 

142-176 041 V   Kontaktpersonens namn AN35  

177-211 042 V   Kontaktpersonens telefonnummer PUHELIN2  

 999 P   Avslutningskod  +N8  

 

7 KONTROLLER 

 
Ny/ 
Ändr 

Kok Beskrivning av beräkningsregel eller kontroll 

 193 Om Antalet ersättningsdagar (193) har givits måste det vara större än 0 och 
mindre än 266 
 
#144; Antalet ersättningsdagar skall vara större än 0 och mindre än 266 

 010 
083 

#1308; Beteckningarna (010 och 083) får inte vara samma. 

 083 
085 

#1326; Om den skattskyldiges beteckning (083) är konstgjord ska den skattskyl-
diges namn (085) anges. 

 

8 ANMÄRKNINGAR 

Inga anmärkningar för dataflödet. 

9 EXEMPEL OCH INSTRUKTIONER 

9.1 Skatteår 
 



 
 

 

Ersättningsdagarna anmäls som det års uppgift för vilket förmånen har utbetalts. T.ex. 
den skattskyldige har varit arbetslös i december 2020. Dagpenningen för december 
2020 utbetalas i januari 2021. Dagarna anmäls som ersättningsdagar för 2020.  

9.2 Ersättningsdagarna och deras antal 
 
Som ersättningsdagar räknas de dagar för vilka den skattskyldige mottagit förmåner i 
enlighet med 93 § 4 mom. i inkomstskattelagen.  
 
Antalet ersättningsdagar ska anmälas som en summa för hela året separat för varje 
person. Om personen har mottagit förmåner av flera olika slag ska ersättningsdagarna 
under kalenderåret för varje respektive förmån räknas ihop.  
 
Jämkade dagpenningar anges omräknade till fulla ersättningsdagar på de grunder som 
tillämpas vid utbetalning av utkomstskydd för arbetslösa. 
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