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Versionshistoria

1

Datum

Version

Beskrivning

26.1.2021

1.0

Första version för skatteåret 2021.

ALLMÄN BESKRIVNING
Syftet med dokumentet är att förklara formen av uppgifter som ska lämnas in
och beskriva hur materialet kontrolleras. Mer information finns även i
dokumentet Elektroniska deklarationer och anmälningar, Allmän beskrivning
(pdf) (skatt.fi > Skatteförvaltningen > Utvecklare > Instruktioner > Elektroniska
deklarationer och anmälningar, allmän beskrivning).

2

BESKRIVNING AV DATAFLÖDET
Du kan kontrollera vilket autentiseringssätt för dataflödet och vilken behörighet
det krävs samt var i dataflödet auktoriseringen kan kontrolleras på sidan
Autentiseringssätt, behörigheter och representationsrätter (Ilmoitin.fi >
Anvisningar och hjälpmedel > Autentiseringssätt, behörigheter och
representationsrätter).
Enligt 16.13 § i lagen om beskattningsförfarande och Skatteförvaltningens
beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter ska universitet och
högskolor som erhållit i 98 a § i inkomstskattelagen avsedd avdragbar
donation tillställa Skatteförvaltningen uppgifter om den som gjort donationen
och om donationsbeloppet. Även universitetsfonder och yrkeshögskolor i
anslutning till universitet kan ta emot avdragbara donationer och således bli
skyldiga att lämna årsanmälan om donationerna.

3

KORRIGERING AV UPPGIFTER
Korrigeringen av uppgifterna beskrivs i den årsspecifika anvisningen på sidan
Årsanmälningar (skatt.fi > Skatteförvaltningen > Utvecklare >
Postbeskrivningar > Korrigering av årsanmälningar för skatteåret åååå).

4

GILTIGHET
Strukturerna och kontrollerna i denna postbeskrivning är giltiga i
produktionsmiljön fr.o.m. 26.1.2021 och de är i kraft tills en ny version av
postbeskrivningen publiceras.
Tidsfristerna för att lämna uppgifter för olika år finns på sidan Utvecklare
under Tidschema (skatt.fi > Skatteförvaltningen > Utvecklare > Tidsschema
åååå).
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ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET

Version Kod

Uppgift

Förklaring

1.0

10-13/058

Betalningsår

Ändring i årtal

235-269/048

Programvara som producerat
anmälan

Uppgift har förändrats obligatorisk

6

UPPGIFTSFÖRTECKNING

Positio Kod P/V T
n
1-8

000 P

9

082 V

10-13

058 P

L/T

Form

T

T

Postkod

AN8

VSLAHVAH

Poisto

A1

D

Betalningsår

VVVV

2021

Reservutrymme
010 P

T

*

24-37

Donationstagarens FO-nummer

YTUNNUS

Reservutrymme

28-38

083 P

39-48

196 P

T

49-80

*

Donatorns personbeteckning eller FO-nummer YTUNNUS||
HETU

*

Donationsbelopp

R7,2

Reservutrymme
Programmets tidstämpel

PPKKVVVV
HHMMSS

95-129 020 V/P ET

Donationstagarens namn

AN35

130-164 085 V/P ET

Donationsbetalarens namn

AN35

165-199 041 V

Kontaktpersonens namn

AN35

200-234 042 V

Kontaktpersonens telefonnummer

PUHELIN2

235-269 048 P

Programvara som producerat anmälan

AN35

Uppgift som indentifierar den programvara
som producerat anmälan

YTUNNUS_AN2

81-94

198 P

270-281 014 P

T

Tillåtna
värden

14
15-23

Beskrivning

Positio Kod P/V T
n

L/T

999 P

7

Beskrivning

Form

Tillåtna
värden

Avslutningskod

+N8

KONTROLLER
Ny/
Ändr

Kod

Beskrivning av beräkningsregel eller kontroll

196

Du ska ange donationsbeloppet (196) och det ska vara större än 850 euro
#461; Donationsbeloppet ska vara minst 850 euro

8

010
083
083
085

#1308; Beteckningarna (010 och 083) får inte vara samma.

010
020

#1347; Donationstagarens namn (020) är en obligatorisk uppgift om det i punkten
donationstagarens FO-nummer (010) har angetts en konstgjord beteckning.

#1346; Donationsbetalarens namn (085) är en obligatorisk uppgift om det i
punkten donationsbetalarens personbeteckning eller FO-nummer (083) har
angetts en konstgjord betecknin.

ANMÄRKNINGAR
Inga anmärkningar för dataflödet.

9
9.1

EXEMPEL OCH INSTRUKTIONER
Avdragbar donation
Enligt 98 § a § i inkomstskattelagen får fysiska personer och dödsbon från sin
nettoförvärvsinkomst dra av en penningdonation på minst 850 euro och högst
500 000 euro som gjorts för att främja vetenskap eller konst till ett universitet
eller en högskola inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som får
offentlig finansiering eller en universitetsfond i anknytning till dessa.

Den avdragbara donationens minimi- och maximibelopp gäller separat för
varje mottagare. Den avdragbara donationens minimi- och maximigräns
tillämpas så att donationer som samma givare gett till samma mottagare
under kalenderåret ska räknas ihop. Om det sammanlagda beloppet av dessa
donationer är minst 850 euro, får givaren dra av det sammanlagda beloppet
av donationerna, dock inte mer än 500 000 euro. Årsanmälan lämnas endast
om sådana avdragbara donationer som gjorts av fysiska personer eller

dödsbon. Årsanmälan lämnas inte om donationer som samfund gjort enligt 57
§ i inkomstskattelagen.

9.2

Anmälan av belopp
Donationen anmäls för det år under vilket den har mottagits.
Donationsbeloppet ska anges för varje betalare separat och som en årlig
totalsumma, inte varje betalningsrat separat. Årsanmälan krävs om det
sammanlagda beloppet av betalningsraterna överstiger 850 euro, oberoende
av hur stora betalningsraterna varit. Uppgifter behöver inte lämnas om
beloppet understiger 850 euro eller är noll.

Om ett betalas i utländsk valuta, ska det vid utbetalningen räknas om i euro
enligt Europeiska centralbankens valutakurs som gällde vid betalningstiden.

