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Versionshistoria 

 

Datum Version Beskrivning 

26.1.2021 1.0 Den första publicerade versionen för 2021. 

1  ALLMÄN BESKRIVNING 

Syftet med dokumentet är att förklara formen av de uppgifter som ska läm-

nas och beskriva hur materialet kontrolleras. Mer information finns även i 

dokumentet Elektroniska deklarationer och anmälningar, Allmän beskriv-

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

Postbeskrivningar > Elektroniska deklarationer och anmälningar, allmän 

beskrivning). 

2 NÄRMARE BESKRIVNING AV HUR DATAFLÖDET LÄMNAS 

Med denna blankett kan företag och organisationer i beskattningen yrka 

på ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet (lagen om 

ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatte-

åren 2021–2025). Även en fritt formulerad redogörelse ska bifogas för den 

forsknings- och utvecklingsverksamhet som utgör grunden för avdraget. 

Rätt till tilläggsavdrag har alla de jordbruks- och näringsidkare som bedri-

ver forsknings- och utvecklingssamarbete med en i lagen definierad orga-

nisation för forskning och kunskapsspridning. Beloppet på tilläggsavdraget 

är 50 procent av de fakturor för underentreprenad i forskningssamarbets-

projektet som hänför sig till företagets forsknings- och utvecklingsverksam-

het. Avdraget görs från inkomsten av näringsverksamhet och jordbruk. 

Maximibeloppet av tilläggsavdraget under ett skatteår är 500 000 euro och 

dess nedre gräns är 5 000 euro. 

Tilläggsavdragsbeloppet anges också på huvudblanketten i Uträkning av 

inkomstskatt eller i någon annan motsvarande beräkning. 

Närmare instruktioner för deklarationen finns på Skatteförvaltningens 

webbplats i punken Blanketter (skatt.fi > Skatteförvaltningen > Kontakta 

oss > Blanketter). 

Kontrollera det krävda autentiseringssättet för dataflödet och den krävda 

behörigheten samt var i dataflödet auktoriseringen kontrolleras på sidan 

Autentiseringssätt, behörigheter och representationsrätter (Ilmoitin.fi > An-

visningar och hjälpmedel > Autentiseringssätt, behörigheter och represen-

tationsrätter). 

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.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/kontakta-oss/blanketter/
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit;jsessionid=5DA11479F88ACCED2B37A7BCC5BB0890?kieli=sv
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSY02C
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSY02C
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSY02C


 

3 KORRIGERING AV UPPGIFTER 

En inlämnad elektronisk inkomstskattedeklaration korrigeras genom att på 

nytt skicka huvuddeklarationsblanketten och alla bilageblanketter som in-

nehåller korrigerade uppgifter. Huvudblanketten måste skickas på nytt 

även om det inte finns någonting att korrigera i den. 

4 GILTIGHET 

Formerna och kontrollerna i denna postbeskrivning är giltiga i produktions-

miljön från och med 26.1.2021 och de är i kraft tills en ny version av post-

beskrivningen publiceras. 

5 DATAFLÖDESKOMBINATIONER 

Granska de dataflöden som skickas i samma fil med detta dataflöde i do-

kumentet Tillåtna blankettkombinationer för elektroniska inkomstskattede-

klarationer (xlsx)  (skatt.fi > Skatteförvaltningen > Utvecklare > Postbe-

skrivningar > Inkomstskattedeklarationer > Tillåtna blankettkombinationer 

för elektroniska inkomstskattedeklarationer). 

6 ÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED FJOLÅRET / DEN TIDIGARE VERSIONEN 

 

Vers-

ion 

Upp-

gift-

skod  

Uppgift  Förklaring  

1.0  Nytt dataflöde för 2021.  

 

7 KOD-UPPGIFTSFÖRTECKNING 

 

Kod P

/

V 

Beräkning 

/kontroll 

Beskrivning Form Tillåtna 

värden 

000 P  Postkod AN8 VSY06721 

045 P  Förmedlingstjänstens kod AN3  

048 P  Uppgift om det sändande programmet AN35  

014 P  Uppgift som identifierar den programvara som pro-

ducerat anmälan 

Y-

TUNNUS_AN2 

 

198 P  Den tidstämpel som programvaran skapat PPKKVVVV 

HHMMSS 

 

010 P  Den skattskyldiges FO-nummer YTUNNUS2  

https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/utvecklare/postbeskrivninga/postbeskrivningar_av_inkomstskattedekla/
https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/utvecklare/postbeskrivninga/postbeskrivningar_av_inkomstskattedekla/


 

Kod P

/

V 

Beräkning 

/kontroll 

Beskrivning Form Tillåtna 

värden 

054 P  Räkenskapsperiod PPKKVVVV-

PPKKVVVV 

 

091 P  Fakturor för underentreprenad som betalats till en 

organisation för forskning och kunskapsspridning 

och som utgör grunden för tilläggsavdraget 

R13,2  

092 P * Tilläggsavdrag som du yrkar på enligt fakturor för 

underentreprenad 

R13,2  

OTS   Organisationer för forskning och kunskapssprid-

ning och de kostnader som betalats till dem (för 

forsknings- eller utvecklingsprojektet) 

  

001 P  Antalet återkommande deluppgiftsgrupper N8  

101 P  Namn AN140  

102 P  FO-nummer YTUNNUS  

103 P  Betalda kostnader R13,2  

009 P  Deluppgiftsgruppens sluttecken: löpande nummer N8  

OTS   Övriga villkor för tilläggsavdraget   

137 P  Företaget har inte fått direkt stöd för eller finansie-

ring av de ovan nämnda kostnaderna (1=ja, 2=nej) 

N1 1,2 

138 P  Projektet har genomförts i samarbete med en orga-

nisation för forskning (1=ja, 2=nej) 

N1 1,2 

999 P  Sluttecken för posten N8  

 

8 KONTROLLER 

 

Ny/ 

För-

ändrad 

Kod Beskrivning av beräkningsregel eller kontroll 

 092 #1697; Tilläggsavdragets maximibelopp är 500 000 euro och minimibelop-

pet 5 000 euro. 

 

9 ANMÄRKNINGAR 

Inga anmärkningar för dataflödet. 
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