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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 > 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 VSY07420 

198 P  Programmets tidstämpel PPKKVVVV 
HHMMSS 

 

045 P  Förmedlingstjänstens kod AN3  

048 P  Information om det sändande programmet AN35  

https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?kieli=sv&tv=VSY074


 

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

Y-
TUNNUS_AN2 

 

010 P  Den skattskyldiges FO-nummer YTUNNUS2|| 
HETU2 

 

054 P  Räkenskapsperiod PPKKVVVV-
PPKKVVVV 

 

001 V  Deluppgiftsgrupp Bassamfundets uppgifter börjar N8  

201 V  Bassamfundets namn AN140  

245 V  Landskod för jurisdiktion MAATUNNUS  

072 V  Bransch, text AN90  

202 V  Räkenskapsperiod PPKKVVVV-
PPKKVVVV 

 

207 V  Valuta AN20  

208 V  Omräkningskurs D5,5  

209 V * Andel som svarar mot ägarföretagets direkta och ut-
ländska indirekta ägarandel eller andel som svarar mot 
företagets ställning som förmånstagare av samtliga för-
månstagare 

+D3,2  

OTS   Uträkning av den beskattningsbara inkomstandelen i 
bassamfundet 

  

210 V  Enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverk-
samhet uträknade intäkter från bassamfundet 

R13,2  

211 V  Enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverk-
samhet uträknade utgifter från bassamfundet 

R13,2  

212 V  Resultat av näringsverksamhet G13,2  

213 V  Andel i bassamfundets inkomster före avdrag av förlus-
ter från föregående år 

R13,2  

215 V  Dra av denna andel från förlusten för de tio föregående 
åren till den del andelen inte har dragits av under  
tidigare år 

R13,2  

214 V  Bassamfundets förlust har uppstått under år VVVV  

216 V  Andel av bassamfundets inkomst  
(samfund ska överföra beloppet till punkten Andel av 
ett bassamfunds inkomst på huvudskattedeklarationens 
inkomstskatteuträkning) 

R13,2  

217 V  Andel i bassamfundets förlust (dra av från andelen i 
samma bassamfunds inkomst under de tio följande åren) 

R13,2  

218 V  Dividend eller annan vinstutdelning som erhållits från ett 
bassamfund 

R13,2  

219 V  Dra av andelen i samma bassamfunds inkomst - för skat-
teåret 

R13,2  

220 V  Dra av andelen i samma bassamfunds inkomst - för de 
fem föregående åren till den del andelen 

R13,2  

221 V  Skattepliktig andel av dividenden eller annan vinstutdel-
ning (överför till blankett 6B, punkt 338 Erhållna dividen-
der/Skattepliktig andel) 

R13,2  

009 V  Deluppgiftsgrupp Bassamfundets uppgifter slutar N8  

222 V  Skattepliktig andel av dividenden eller annan vinstutdel-
ning sammanlagt 
(Samfund ska överföra beloppet till punkten Erhållna di-
vidender/Skattepliktig andel på huvudskattedeklarat-
ionens inkomstskatteuträkning) 

G13,2  

999 P  Postens sluttecken N8  



 

 

8 UNDERSÖKNINGAR 

Ny/ 
Ändr 

Kod  Beskrivning av beräkningsregel eller kontroll 

 209 Andelen som svarar mot ägarföretagets direkta och utländska indirekta äga-
randel eller mot dennes ställning som förmånstagare (209) får inte överstiga 
100% 
 
#1267; Procentandelen får inte överskrida 100 %. 

9 ANMÄRKNINGAR 

Ny/ 
Ändr 

Kod Beskrivning av anmärkningen 

 221 
222 

#1268; Skattepliktig andel av dividenden eller annan vinstutdelning samman-
lagt (222) måste utgöra summan av de i deluppgiftsgrupperna angivna upp-
gifterna Skattepliktig andel av dividend eller eller annan vinstutdelning (221). 

 

10 FÖRTECKNING ÖVER LANDSKODER 

 
Se ISO3166-landskoderna i Listan över landskoder. 

 

https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/ExcelPohjat?2-1.ILinkListener-apuvalineet-maatunnuslistaus_linkki
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