
ÅRSANMÄLAN OM ÖVERSKOTT 
FRÅN ANDELSLAG 

1 Namn och adress för andelslaget som delar ut överskott 2 FO-nummer 3 Betalningsår

7 Skatteår för vilket överskottet delats ut 8 Räkenskapsperiod för vilken överskottet delats ut

26 Det sammanlagda beloppet på överskott 
som delats ut på allmänt skattskyldigas konton 
för långsiktigt sparande

13 Kontaktpersonens namn
9 Prestationsslag 10 Typ av andelslag på den dag då beslutet om utdelning av överskott fattades

Annat andelslag som har 
minst 500 medlemmar

Offentligt noterat 
andelslag euro centÖverskott

11 Datumet då be-    
slutet fattades om ut-  
delning av överskott 

12 Dagen fr.o.m. vilken det 
varit möjligt att lyfta överskottet 

20 Det sammanlagda beloppet på över-    
skott som enligt beslutet om utdelning av 
överskott (punkt 11) har beslutats dela ut

21 Det sammanlagda beloppet på 
förskottsinnehållning som verkställts 
på överskotten

22 Det sammanlagda beloppet på 
överskott som inte lyfts före kalender- 
årets utgång

23 Det sammanlagda beloppet på över-  
skott för skatteåret vilka anmälts under 
tidigare kalenderår

24 Det sammanlagda beloppet på 
överskott som delats ut till begränsat 
skattskyldiga

25 Det sammanlagda beloppet på käll-  
skatt som tagits ut på överskott till be-    
gränsat skattskyldigaeuro cent euro cent euro cent euro cent euro cent euro cent

SPECIFIKATION AV ÖVERSKOTTSTAGARE
37
FöPL-/
LFöPL-
försäkrad

35 Förskottsinnehållning som 
verkställts på överskottet

41
Avdragbart
för andel- 
slaget

 34 Överskott (brutto)
31 Överskottstagarens namn

       32 Överskottstagarens 
FO-nummer/personbeteckning

euro cent euro cent

1.

2.

3.

4.

Blanketterna sändas till adressen: 
Optisk läsning av årsanmälningar
PB 300
00052 SKATT

Anvisning för ifyllning: skatt.fi/blanketter > Årsanmälningsblanketter och anvisningar för ifyllning

VEROH 7816r   1.2017

FFEK-
överskott

Annat andelslag 
som har under 
500 medlemmar

40 Belopp som av andelslagets 
andelar och aktier upptagits i det 
egna kapitalet

euro cent

Ersätter de tidigare inlämnade uppgifterna

Använd endast blanketten i original (inte en kopia av blanketten), annars går det inte att läsa blanketten optiskt. 

Årsanmälan ska lämnas in elektroniskt om det finns fler än fyra inkomsttagare (se Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter).
Årsanmälan kan lämnas in elektroniskt exempelvis med webblanketter i suomi.fi.
Ytterligare information om elektroniska årsanmälningar finns på adressen skatt.fi/etjänster > Årsanmälan.

Kontaktpersonens telefon
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