Deklarationsanvisning

Hur man fyller i den elektroniska
överlåtelseskattedeklarationen - värdepappershandlare
Den här exempeldeklarationen lämnas in i sådana situationer när det finns
- en köpare
- två säljare
- köpeobjektet är affärsaktier.

1. Du befinner dig på deklarationens ingångssida.

2. Välj som uppgiftslämnare värdepappershandlare och fyll i uppgifterna om
värdepappershandlaren.
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3. Fyll i uppgifterna under punkten Köpare eller annan förvärvare.

4. Fyll i uppgifterna om köpebrevet eller annat avtal.
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5. Fyll i uppgifterna om egendomen som anskaffats.
I det här exemplet har köparen köpt 10 affärsaktier.

6. Fyll i uppgifterna om köpesumman och övriga vederlag.
Om uppgiften saknas, fyll i 0,00 som värde i fältet.

Fyll i uppgifterna om tilläggsköpesumman.
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7. Fyll i den överlåtelseskatt som du har tagit ut av köparen i fältet ”Beloppet av
överlåtelseskatt”.

Programmet fyller automatiskt i fältet ”Köparens andel av köpesumman och övriga vederlag”.

8. När du har fyllt i alla uppgifter som gäller köpeobjektet ska du klicka på knappen Lägg till
raden.
Vyn innan du fyller i uppgifterna:

Vyn efter att du har fyllt i uppgifterna:
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9. Till nästa går vi för att fylla i uppgifterna om säljaren
I det här exempel har det funnits två säljare.
Innan du kan fylla i uppgifterna om säljaren ska du i tabellen Egendom aktivera det köpeobjekt
vars säljare du vill ange.
Säljarens egendomsslagsvy ser ut så här innan du valt de egendomsslag vilkas säljare du håller
på att ange.
OBS: I säljarens egendomsslagsvy SKA INTE FYLLAS I uppgifter som gäller egendomen.
Ifyllandet av uppgifterna hindrar att deklarationen skickas. Till exempel felmeddelandet ”Fältet
Köpeobjektets FO-nummer är en obligatorisk uppgift” beror på detta.

Eftersom egendomsslaget
inte har aktiverats från
tabellen Egendomsslag är
säljarens egendomsslagfält
tomma. Fyll inte alls i
uppgifter i dessa fält!

För att du ska kunna fylla i uppgifterna som gäller säljaren ska du dubbelklicka i tabellen
Egendomsslag på den rad där det objekt visas för vilket du vill ange säljaren för.
Du hittar tabellen Egendomsslag genom att rulla uppåt i fönstret, ovanför uppgifterna om säljaren.
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Klicka två gånger på raden
med vänster musknapp. På
detta sätt överförs
uppgifterna om affärsaktier till
fälten för säljarens egendom.

Säljarens egendomsslagsvy ser nu ut så här efter att du dubbelklickade, dvs. uppgifterna om
köpeobjektet har överförts till säljarens egendomsslagsvy.

10. Fyll i uppgifterna om säljaren eller annan överlåtare.
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11. Fyll i antalet aktier som säljaren överlåtit.
Observera att säljarens / säljarnas sammanräknade andel ska vara lika stor som den andel som
köparen anskaffat.
I exemplet hade köparen köpt 10 affärsaktier. Den ena säljaren ägde 8 aktier och den andra
säljaren 2 aktier.

12. Välj det korrekta alternativet i punkten Tilläggsuppgifter om anskaffningen om något av
fälten är öppna.

13. De uppgifter som du angett om säljaren överförs till deklarationen genom att du klickar
på knappen Lägg till raden.
Innan du fyllt i uppgifterna ser tabellen Uppgifter om säljaren ut så här:

Efter att du fyllt i uppgifterna om säljaren ser tabellen Uppgifter om säljaren ut så här: Nu har den första
säljaren lagts till i de uppgifter som ska anges.
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14. Om det i överlåtelsen har funnits bara en säljare ska du gå till sidan 10 i anvisningen.

15. Du lägger till en annan säljare genom att gå tillbaka till tabellen Egendomsslag och
dubbelklickar på nytt på raden där det köpeobjekt vars säljare du vill ange visas.
Dvs. rulla först tillbaka uppåt i fönstret till tabellen Egendomsslag och dubbelklicka på nytt på
raden för objektet. På detta sätt överförs uppgifterna som gäller objektet på nytt till säljarens
egendomsslag och du kan fylla i uppgifter om den andra säljaren.

Klicka två gånger på raden
med vänster musknapp. På
detta sätt överförs
uppgifterna om affärsaktier till
fälten för säljarens egendom.

Du märker att säljarens egendomsslagfält har fyllts i automatiskt:
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16. Och att du kan fylla i uppgifterna om den andra säljaren:

17. Välj det korrekta alternativet i punkten Tilläggsuppgifter om anskaffningen om något av
fälten är öppna.
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18. När du har fyllt i också den andra säljarens uppgifter ska du klicka på Lägg till uppgift varvid
också den andra säljarens uppgifter överförs till tabellen Uppgifter om säljaren.

Efter att du har fyllt i uppgifterna ska du ännu omsorgsfullt kontrollera uppgifterna eftersom det inte
är möjligt att i tjänsten Lomake.fi korrigera sådana uppgifter som redan lämnats in.
Du kan granska de uppgifter du angett genom att klicka på raderna som finns i tabellen varvid de uppgifter
som du har fyllt i visas.

19. När deklarationen är ifylld och du har kontrollerat uppgifterna ska du skicka
deklarationen till Skatteförvaltningen genom att klicka på knappen Skicka.

Tjänsten för dig till en sida där du ser mottagningsbekräftelsen.
Genom att du väljer knappen Öppna blanketten kan du granska utskriften. Den borde du ge åt
köparen som verifikat över inlämnad deklaration och betald överlåtelseskatt.
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När du har öppnat blanketten kan du skriva ut den direkt eller alternativt spara den på din egen
dator till exempel i pdf-format.
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20. Inlämnade deklarationer förvaras 24 månader i tjänsten Mina e-tjänster.
Denna tjänst är i den kunds användning vars namn visas uppe i högra kanten av deklarationen.
Sänts utan befullmäktigande: i den persons eget arkiv som lämnade in deklarationen.
Sänts med fullmakt: deklarationen visas i det företags arkiv i vars namn deklarationen har lämnats.

Deklarationsanvisning

13 (13)

21. Arkiverade deklarationer kan användas som underlag (knappen Använd som underlag).
Då ska man dock vara extra noggrann när man lämnar in en ny deklaration eftersom man först
måste ta bort tidigare uppgifter från blanketten.
22. Man kan också ta bort deklarationer från arkivet (knappen Avlägsna). Det är ändå bra att
veta att deklarationen försvinner endast från arkivet, inte från Skatteförvaltningens databas.

