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Versionshistoria 
 

Datum Version Beskrivning 

1.1.2020 1.0 Första publicerade version  

 

1  ALLMÄN BESKRIVNING 

Syftet med detta dokument är att redogöra för strukturen på data som sänds och 
granskningarna av materialet. Mer information om elektroniska deklarationer och 
anmälningar finns på Skatteförvaltningens hemsida: skatt.fi > Skatteförvaltningen 
> Utvecklare > Instruktioner > Elektroniska deklarationer och anmälningar, allmän 
beskrivning. 

2 NÄRMARE BESKRIVNING AV DATAFLÖDE 

 
Anmälan om överföring till avropslager är en bilaga till sammandragsdeklarationen 
för moms (blankett 9633r). 
 
Avropslageranmälan ska i likhet med sammandragsdeklarationen lämnas 
månatligen senast den 20:e dagen i månaden som följer. Anmälan ska lämnas 
elektroniskt. En anmälan kan lämnas tidigast för den innevarande månaden. 
Avropslageranmälan lämnas från och med redovisningsperioden 1/2020. 
 
Om företaget inte har haft överföringar till avropslagret för någon köpare under 
redovisningsmånaden behöver företaget inte lämna någon avropslageranmälan.  
 
Anvisningar för att lämna en avropslageranmälan och mallar av blankettunderlag 
för överföring till avropslager med tillhörande blankettanvisningar finns på 
Skatteförvaltningens webbplats (skatt.fi) i punkten Skatteförvaltningen 
>Programutvecklare > Postbeskrivning > Skatter på eget initiativ. 
 
I avropslageranmälan anges endast momsnumret på den köpare till vems lager 
varorna har överförts. I anmälan anges inga uppgifter om de transporterade 
varorna (inga eurobelopp eller fält som beskriver varorna). I anmälan anges också 
ändringar, såsom returnering av varor eller byte av mottagare. 
Call off -varastoon siirtoilmoitus on liite arvonlisäveron yhteenvetoilmoitukseen 
(lomakkeeseen 9633). 
 
Du kan kontrollera här vilket autentiseringssätt för dataflödet det krävs samt var i 
dataflödet auktoriseringen kontrolleras. 

3 GILTIGHETSTID 

Strukturer och kontroller enligt denna postbeskrivning är i kraft i produktionsmiljöer 
från och med 28.1.2020 och de gäller fram till dess att en ny version av 
postbeskrivningen publiceras. 

4 ATT ANGE ÄNDRINGAR OCH KORRIGERA EN FELAKTIG UPPGIFT 

Om varorna returneras, anges köparens momsnummer i returneringsmånadens 
anmälan med uppgift 2. 

Om mottagaren byts används uppgift 3. I anmälan anges både den nya köparen 
och den tidigare angivna köparen. Anmälan lämnas för den månad då mottagaren 
byttes. 

https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/utvecklare/postbeskrivninga/postbeskrivningar__deklaration_av_skatt/
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?kieli=sv&tv=VSRALVCO


 
 

 

Om tidigare lämnade köparuppgifter innehåller ett fel korrigeras felet genom att för 
den ursprungliga redovisningsmånaden anmäla köparens momsnummer med 
uppgift 2.  

Om redovisningsmånaden har varit fel tar man redovisningsmånadens felaktiga 
uppgift bort genom att för den ursprungliga redovisningsmånaden anmäla 
köparens momsnummer med uppgift 2. Därefter lämnar man en ny anmälan för 
rätt redovisningsmånad.  

Du kan läsa mer om att anmäla och korrigera en felaktig uppgift i anvisningen: 
skatt.fi > Skatteförvaltningen > Information om beskattning > Utvecklare > 
Instruktioner > Korrigering av deklarationer av skatter på eget initiativ och 
sammandragsdeklarationer för moms när de har lämnats in elektroniskt i filformat. 

5 DATAFLÖDESKOMBINATIONER 

Det är inte möjligt att sända andra anmälningar eller bilagor med denna anmälan. 

6 ÄNDRINGAR FRÅN FÖREGÅENDE ÅR 
 

Kod Uppgift Förklaring 

  Nytt dataflöde 

  

https://www.vero.fi/download/Tiedostona_sahkoisesti_annettujen_omaaloitteisten_verojen_veroilmoitusten_ja_arvonlisaveron_yhteenvetoilmoitusten_korjaaminen/%7B837E0E3A-6CCE-493B-87B1-E6939614FCF6%7D/13043
https://www.vero.fi/download/Tiedostona_sahkoisesti_annettujen_omaaloitteisten_verojen_veroilmoitusten_ja_arvonlisaveron_yhteenvetoilmoitusten_korjaaminen/%7B837E0E3A-6CCE-493B-87B1-E6939614FCF6%7D/13043


 
 

 

 

7 BETECKNINGSDATA-FÖRTECKNING 

 

Kod P/V Beräkning 
/kontroll 

Beskrivning Format Tillåtna 
värden 

000 P  Postkod AN8 VSRALVCO 

198 P  Programmets tidstämpel PPKKVVVV 
HHMMSS 

 

048 P  Programvara som producerat deklarationen AN35  

014 P  Uppgift som identifierar den programvara som 
producerat deklarationen 

Y-TUNNUS_AN2  

049 P  Av den mottagande tjänsten skapad 
meddelandekod som identifierar meddelandet. 
Kommer från förmedlingstjänsten. 

AN9  

010 P  Den uppgiftsskyldiges FO-nummer YTUNNUS2  

052 P * Redovisningsmånad KK 1-12 

053 P * Redovisningsår VVVV  

001 P  Antalet duluppgiftsgrupper N8  

102 P *H Köparens landskod EUMAATUNNUS  

103 P * Köparens momsnummer (utan landskod) ALVLYHYT  

106 P * Uppgift om avropslager 
1 = Ny överföring till avropslager 
2 = Returnering av varor (eller borttagning av 
uppgifter som angetts fel)   
3 = Köparen har bytts 

N1 1,2,3 

108 V/P *H Den tidigare angivna köparens landskod EUMAATUNNUS  

109 V/P * Den tidigare angivna köparens momsnummer  
(utan landskod) 

ALVLYHYT  

009 P  Deluppgiftsgruppernas sluttecken 
Sluttecken för återkommande deluppgiftsgrupper 

N8  

999 P   Avslutningskod N8  

 

2 KONTROLLER 

Ny/ 
Ändr 

Kod Beskrivning av beräkningsregeln eller kontrollen 

 053 #1559; Redovisningsår (053) får inte vara tidigare än 2020 

 053 #1560; Redovisningsår (053) får inte vara mindre än innevarande år och sex (6) 
föregående år 

 102 #1561; Köparens landskod (102) får inte vara FI 

 103 Att köparens landskod (103) har rätt format kontrolleras.  
 
#287; Momsnumret är i fel format. Ett typiskt formatfel är att den tvåsiffriga landskoden har 
skrivits i momsnummerfältet. Anteckna inte landskod i början av momsnumret. 

 106 
108 
109 

#1562; Om uppgiften om avropslager är ’Köparen har bytts' (106:3), ska uppgifter om Den 
tidigare angivna köparen anges (108 och 109). 

 

3 ANMÄRKNINGAR 

Ny/ 
Ändr 

Kod Beskrivning av anmärkningen 

 102 Anmärkning om skillnaden mellan landskoderna 102 och 108: 



 
 

 

108  
#1563; Den nya köparens momsnummer ska ha tilldelats i samma medlemsstat som den 
tidigare köparens momsnummer 

 

4 EXEMPEL   

 
Filen innehåller en av programmet TestiAccounting Pro (048) producerad anmälan med tre olika 
köpares uppgifter om avropslager  

000:VSRALVCO 
198:20042020143015 
010:6612663-4 
052:3 
053:2020 
001:3 
102:ES 
103:334433443 
106:1 
009:1 
102:IE 
103:0003335W 
106:3 
108:IE 
109:12345678 
009:2 
102:SE 
103:00056798 
106:2 
009:3 
048:Accounting Pro 
014:6606611-7_AP 
999:1  

5 FÖRTECKNING ÖVER LANDSKODER FÖR MEDLEMSSTATER  

 
Se gällande EU-landskoder i Listan över landskoder.  
  

https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/ExcelPohjat?1&kieli=sv

