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Versionshistoria 
 

Dag Version Beskrivning 

28.1.2020 1.0 Första version för 2020 

1 ÖVERSIKT 

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 deklarat-
ioner och anmälningar, allmän beskrivning. 

2 BESKRIVNING AV DATAFLÖDET 

Detaljerade anvisningar för ifyllning av anmälan finns på Skatteförvaltningens 
webbplats skatt.fi > Skatteförvaltningen > Kontakta oss > Blanketter. 

Du kan kontrollera här vilket autentiseringssätt för dataflödet det krävs samt var i 
dataflödet auktoriseringen kontrolleras. 

3 KORRIGERING AV UPPGIFTER 

En inlämnad elektronisk inkomstskattedeklaration korrigeras genom att skicka hu-
vuddeklarationsblanketten och alla bilageblanketter som innehåller korrigerade 
uppgifter på nytt. Huvudblanketten måste skickas på nytt även om det inte finns 
någonting att korrigera i den. 

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 publice-
ras. 

5 DATAFLÖDESKOMBINATIONER 

 
Kontrollera de dataflöden som kan skickas i samma fil med detta dataflöde  
skatt.fi > om Skatteförvaltningen > Utvecklare > Postbeskrivningar >  Postbeskriv-
ningar av inkomstskattedeklarationer > Tillåtna blankettkombinationer för elektro-
niska inkomstskattedeklarationer. 

6 ÄNDRINGAR FRÅN FÖREGÅENDE ÅR/VERSION 

 

Version Kod  Uppgift  Förklaring  

1.0 000 Postkod År har ändrats 

 

7 KOD-UPPGIFTSFÖRTECKNING 

 

Kod P/V Beräk-
ning/Un-
dersök-

ning 

Beskrivning Form Tillåtna 
värden 

000 P  Postkod AN8 VSY07320 

198 P  Programmets tidstämpel PPKKVVVV 
HHMMSS 

 

045 P  Förmedlingstjänstens kod AN3  

https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?kieli=sv&tv=VSY073


 

048 P  Information om det sändande programmet AN35  

014 P  Uppgift som identifierar den programvara som produce-
rat anmälan 

Y-
TUNNUS_AN2 

 

010 P  Den skattskyldiges FO-nummer YTUNNUS  

054 P  Räkenskapsperiod PPKKVVVV-
PPKKVVVV 

 

OTS   DIVIDENDINKOMSTER OCH ÖVERSKOTT   

OHJ   SKATTEFRIA   

300 V  Den skattskyldige är ett offentligt noterat bolag (1=ja, 
0=nej) 

N1 1 

301 V  Från Finland /utdelaren är ett noterat bolag (1=ja) N1 1 

330 V  Från Finland /dividender och överskott sammanlagt R13,2  

944 V * Från Finland /skattefri andel R13,2  

311 V  Från en annan EU/EES-medlemsstat /ägarandel % +D3,2  

312 V  Från en annan EU/EES-stat /utdelaren är ett noterat bo-
lag (1=ja) 

N1 1 

333 V  Från en annan EU/EES-stat /dividender och överskott 
sammanlagt 

R13,2  

945 V * Från en annan EU/EES-stat /skattefri andel R13,2  

946 V  Från en stat utanför EU/EES (se skatteavtalet) /ägarandel 
% 

+D3,2  

947 V  Från en stat utanför EU/EES (se skatteavtalet) /utdelaren 
är ett noterat bolag (1=ja) 

N1 1 

948 V  Från en stat utanför EU/EES (se skatteavtalet) /dividen-
der och överskott sammanlagt 

R13,2  

949 V * Från en stat utanför EU/EES (se skatteavtalet) /skattefri 
andel 

R13,2  

OHJ   SKATTEPLIKTIGA 100 %   

308 V  Från ett finskt noterat samfund om er ägarandel i sam-
fundet är mindre än 10 % samt övriga skattepliktiga divi-
dender och överskott /utdelaren är ett noterat bolag 
(1=ja) 

N1 1 

332 V  Från ett finskt noterat samfund om er ägarandel i sam-
fundet är mindre än 10 % samt övriga skattepliktiga divi-
dender och överskott /dividender och överskott sam-
manlagt 

R13,2  

310 V * Från ett finskt noterat samfund om er ägarandel i sam-
fundet är mindre än 10 % samt övriga skattepliktiga divi-
dender och överskott /skattepliktig andel 

R13,2  

319 V  Från ett noterat samfund i en annan EU/EES-stat om er 
ägarandel i samfundet är mindre än 10 % samt övriga 
skattepliktiga dividender och överskott /utdelaren är ett 
noterat bolag (1=ja) 

N1 1 

335 V  Från ett noterat samfund i en annan EU/EES-stat om er 
ägarandel i samfundet är mindre än 10 % samt övriga 
skattepliktiga dividender och överskott /dividender och 
överskott sammanlagt 

R13,2  

321 V * Från ett noterat samfund i en annan EU/EES-stat om er 
ägarandel i samfundet är mindre än 10 % samt övriga 
skattepliktiga dividender och överskott /skattepliktig an-
del 

R13,2  

322 V  Dividender och överskott från en stat utanför EU/EES (se 
skatteavtalet) /ägarandel % 

+D3,2  



 

336 V  Dividender och överskott från en stat utanför EU/EES (se 
skatteavtalet) /dividender och överskott sammanlagt 

R13,2  

324 V * Dividender och överskott från en stat utanför EU/EES (se 
skatteavtalet) /skattepliktig andel 

R13,2  

951 V  Från REIT-bolag /ägarandel % +D3,2  

952 V  Från REIT-bolag /dividender och överskott sammanlagt R13,2  

953 V * Från REIT-bolag /skattepliktig andel R13,2  

001 V  Deluppgiftsgruppen Erhållna dividender…börjar   

350 V  Erhållna dividender som varit avdragsgilla prestationer 
för utbetalaren/ägarandel % 

+D3,2  

351 V  Erhållna dividender som varit avdragsgilla prestationer 
för utbetalaren/landskod 

MAATUNNUS  

352 V  Erhållna dividender som varit avdragsgilla prestationer 
för utbetalaren/dividender  och överskott sammanlagt 

R13,2  

353 V * Erhållna dividender som varit avdragsgilla prestationer 
för utbetalaren/skattepliktig andel 

R13,2  

009 V  Deluppgiftsgruppen Erhållna dividender…slutar   

OHJ   DELVIS SKATTEPLIKTIGA  
(25 % skattefri, 75 % skattepliktig) 

  

303 V  Dividender på investeringstillgångsaktier som penningin-
stitut och försäkrings- och pensionsanstalter fått från 
Finland /ägarandel % 

+D3,2  

304 V  Dividender på investeringstillgångsaktier som penningin-
stitut och försäkrings- och pensionsanstalter fått från 
Finland /utdelaren är ett noterat bolag (1=ja) 

N1 1 

331 V  Dividender på investeringstillgångsaktier som penningin-
stitut och försäkrings- och pensionsanstalter fått från 
Finland /dividender och överskott sammanlagt 

R13,2  

305 V * Dividender på investeringstillgångsaktier som penningin-
stitut och försäkrings- och pensionsanstalter fått från 
Finland /skattefri andel 

R13,2  

306 V * Dividender på investeringstillgångsaktier som penningin-
stitut och försäkrings- och pensionsanstalter fått från 
Finland /skattepliktig andel 

R13,2  

314 V  Dividender på investeringstillgångsaktier som penningin-
stitut och försäkrings- och pensionsanstalter fått från en 
annan EU/EES-stat /ägarandel % 

+D3,2  

315 V  Dividender på investeringstillgångsaktier som penningin-
stitut och försäkrings- och pensionsanstalter fått från en 
annan EU/EES-stat /utdelaren är ett noterat bolag (1=ja) 

N1 1 

334 V  Dividender på investeringstillgångsaktier som penningin-
stitut och försäkrings- och pensionsanstalter fått från en 
annan EU/EES-stat /dividender och överskott samman-
lagt 

R13,2  

316 V * Dividender på investeringstillgångsaktier som penningin-
stitut och försäkrings- och pensionsanstalter fått från en 
annan EU/EES-stat /skattefri andel 

R13,2  

317 V * Dividender på investeringstillgångsaktier som penningin-
stitut och försäkrings- och pensionsanstalter fått från en 
annan EU/EES-stat /skattepliktig andel 

R13,2  

338 V  Dividender och överskott sammanlagt (överför till blan-
kett 6B, punkt 337 i uträkningen av inkomstskatt) 

R13,2  

329 V *V/P Den skattefria andelen av dividenderna och överskott 
sammanlagt 

R13,2  



 

327 V *V/P Den skattepliktiga andelen av dividenderna och över-
skott sammanlagt (överför till blankett 6B, punkt 338 i 
uträkningen av inkomstskatt) 

R13,2  

999 P  Postens sluttecken N8  

 

8 UNDERSÖKNINGAR 
 

Ny/ 
Ändr 

Kod  Beskrivning av beräkningsregel eller kontroll 

 944 
945 
949 
305 
316 
329 

#1265; Uppgiften Den skattefria andelen av dividenderna och överskott sam-
manlagt (329) är i regel obligatorisk om du har angett ett värde för någon av 
följande:  

- Från Finland /skattefri andel (944), Från en annan EU/EES-stat /skat-
tefri andel (945),  

- Från en stat utanför EU/EES (se skatteavtalet) /skattefri andel (949),  
- Dividender på investeringstillgångsaktier som penninginstitut och för-

säkrings- och pensionsanstalter fått från Finland /skattefri andel (305) 
eller  

- Dividender på investeringstillgångsaktier som penninginstitut och för-
säkrings- och pensionsanstalter fått från en annan EU/EES-stat /skat-
tefri andel (316). 

 310 
321 
324 
953 
353 
306 
317 
327 

#1266; Uppgiften Den skattepliktiga andelen av dividenderna och överskott 
sammanlagt (327) är i allmänhet en obligatorisk uppgift om du har angett ett 
värde för någon av följande om du har angett ett värde för någon av följande:  

- Från ett finskt noterat samfund om er ägarandel i samfundet är mindre 
än 10 % samt övriga skattepliktiga dividender och överskott /skatteplik-
tig andel (310),  

- Från ett noterat samfund i en annan EU/EES-stat om er ägarandel i 
samfundet är mindre än 10 % samt övriga skattepliktiga dividender och 
överskott /skattepliktig andel (321), 

- Dividender och överskott från en stat utanför EU/EES (se skatteavtalet) 
/skattepliktig andel (324), Från REIT-bolag /skattepliktig andel (953), 
Erhållna dividender som varit avdragsgilla prestationer för utbetala-
ren/skattepliktig andel (353),  

- Dividender på investeringstillgångsaktier som penninginstitut och för-
säkrings- och pensionsanstalter (306) eller  

- Dividender på investeringstillgångsaktier som penninginstitut och för-
säkrings- och pensionsanstalter fått från en annan EU/EES-stat /skat-
tepliktig andel (317). 

9 ANMÄRKNINGAR 

Inga anmärkningar om  dataflödet. 

10 BERÄKNINGSANVISNINGAR 

338 = 330 + 333 + 948 + 331 + 332 + 334 + 335 + 336 + 952 + 352 

329 = 944 + 945 + 949 + 305 + 316 + 323 

327 = 306 + 310 + 317 + 321 + 324 + 953 + 353 

11 LISTA ÖVER LANDSKODER 

 
Se ISO3166-landskoderna i Listan över landskoder. 

 

https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/ExcelPohjat;jsessionid=0B61B7DE768EFCC7ABCFEF4F10E962ED?1&kieli=sv
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