ÅRSANMÄLAN OM DIVIDENDER
Ersätter de tidigare inlämnade uppgifterna
1 Namnet på och adressen till bolaget som utdelar dividend

010 FO-nummer

058 Betalningsår

110 Typ av bolag på dividendutdelningsdagen
Offentligt noterat bolag

Annat bolag

448449 Räkenskapsperiod för vilken dividenden utdelats (ddmmååååddmmåååå) 107 Skatteåret för vilket dividenden utdelats

041 Kontaktpersonens namn

111 Datumet för
beslutet om dividendutdelningen

042 Kontaktpersonens telefon

112 Dagen fr.o.m. vilken det
varit möjligt att lyfta dividenden

120 Dividend som enligt beslutet
(i punkt 111) ska delas ut

euro cent

451 Dividender som delats ut
till allmänt skattskyldiga

euro cent

122 Dividender som inte lyfts
före kalenderårets utgång

121 Förskottsinnehållning på dividenderna

SPECIFIKATION AV DIVIDENDTAGARNA

euro cent

123 Dividender för skatteåret vilka
anmälts under tidigare kalenderår

euro cent

450 De utbetalda dividendernas
bruttobelopp

euro cent

euro cent

124 Dividender som delats ut
till begränsat skattskyldiga

euro cent

125 Källskatter som tagits ut av
begränsat skattskyldiga för dividender

euro cent

Mottagare 1

Mottagare 3

Mottagare 2

Mottagare 4

083 Dividendtagarens personbeteckning
eller FO-nummer

78121

085 Dividendtagarens namn
084 Prestationsslag

Dividend

234 Dividend (brutto)

FFEK
-dividend
euro

annat
än pengar

euro

cent

FFEK
-dividend
euro

cent

euro

Dividend

annat
än pengar
cent

FFEK
-dividend
euro

cent

euro

Dividend

annat
än pengar
cent

FFEK
-dividend
euro

cent

euro

Dividend

annat
än pengar
cent

cent

235 Förskottsinnehållning som
verkställts på dividenden
236 Antalet aktier (st)
237 FöPL-/LFöPL-försäkrade

VEROH 7812r 1.2021

238 Bostad
239 Penninglån
246 Typ av dividend som delats ut i annan
form än pengar

aktier

annat
än aktier

aktier

annat
än aktier

aktier

annat
än aktier

aktier

annat
än aktier

247 FO-numret för bolaget vars
aktier har delats ut i dividend
248 Typ av dividend som betalats i annan
form än aktier

Årsanmälan ska lämnas in elektroniskt om det finns fler än fyra inkomsttagare (se Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter).
Anvisningar för ifyllningen och ytterligare information om elektroniska anmälningar finns på adressen skatt.fi/årsanmälan
Blanketterna skickas till adressen:
Använd endast blanketten i original (inte en kopia av blanketten), annars går det inte att läsa blanketten optiskt.

Skriv ut blanketten

Töm blanketten

Optisk läsning av årsanmälningar
PB 300
00052 SKATT

