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Versionshistoria 

 

Datum Version Beskrivning 

18.1.2022 1.0 Den första publicerade versionen för skatteåret 2022 

1 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 NÄRMARE BESKRIVNING AV HUR DATAFLÖDET LÄMNAS 

Inkomstskattelagens 66 a § som gäller personalemissioner på onoterade 

aktiebolag trädde i kraft 1.1.2021. Samtidigt fogades till lagen om 

beskattningsförfarande bestämmelser om skyldigheten att lämna uppgifter om 

personalemissioner. Lagen tillämpas på de aktieemissioner om vilka det har 

fattats ett beslut efter att lagen trätt i kraft.  När bolaget genomför en 

personalemission enligt 66 a § i inkomstskattelagen, ska en årsanmälan 

lämnas om det. 

Enligt 66 a § i inkomstskattelagen när arbetstagare i en aktieemission tecknar 

aktier i ett onoterat aktiebolag som är deras arbetsgivare, uppstår det ingen 

skattepliktig förvärvsinkomst till den del teckningspriset är minst lika stort som 

ett matematiskt värde kalkylerat för bolagets aktie enligt det senast fastställda 

bokslutet före ingången av aktieemissionens teckningstid i enlighet med 9 § i 

lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (Lagen om värdering av 

tillgångar vid beskattningen 1142/2005).  

Ett bolag som har genomfört en aktieemission som avses i 66 a § i 

inkomstskattelagen ska lämna till Skatteförvaltningen för skattekontrollen 

behövliga uppgifter om  

- aktieemissionen 

- de arbetstagare som deltagit i aktieemissionen  

- antalet tecknade aktier  

- teckningstidens begynnelsetidpunkt  

- aktiernas teckningstidpunkt  

- teckningspriset som betalats för aktien  

https://www.vero.fi/globalassets/tietoa-verohallinnosta/ohjelmistokehittajille/skattef%C3%B6rvaltningen_elektroniska-deklarationer-och-anm%C3%A4lningar-allm%C3%A4n-beskrivning.pdf
https://www.vero.fi/globalassets/tietoa-verohallinnosta/ohjelmistokehittajille/skattef%C3%B6rvaltningen_elektroniska-deklarationer-och-anm%C3%A4lningar-allm%C3%A4n-beskrivning.pdf


 

 

 

- det matematiska värde som tillämpats på emissionen  

- samt uppgifter om huruvida den i 1 mom. i den nämnda paragrafen 

föreskrivna andelen av aktier eller röster överskrids för de personers del som 

deltagit i emissionen. 

Uppgifter ska lämnas om alla som deltagit i emissionen, även om ISkL 66 a § 

inte skulle kunna tillämpas på vissa av dem. 

Mer information finns i anvisningen Beskattning av aktieemission som grundar 

sig på arbetsförhållande. 

Om bolaget inte har ett finskt FO-nummer ska bolaget ansöka om ett finskt 

FO-nummer för att lämna årsanmälan. Ett finländskt FO-nummer kan sökas 

på ytj.fi.  

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). 

3 KORRIGERING AV UPPGIFTER 

Korrigeringen av uppgifterna beskrivs i den årsspecifika anvisningen på 

sidan Korrigering av årsanmälningar (skatt.fi > Skatteförvaltningen > 

Utvecklare > Postbeskrivningar > Årsanmälningar > Korrigering av 

årsanmälningar). 

4 GILTIGHET 

Strukturerna och kontrollerna i denna postbeskrivning är giltiga i 

produktionsmiljön i 29.3.2022 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). 

  

https://www.ytj.fi/sv/index/ilmoittaminen/perustamisilmoitus/ulkomaisettoimijat.html
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?kieli=sv&tv=VSLISTHA
https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/utvecklare/postbeskrivninga/postbeskrivningar_av_arsanmalninga/korrigering-av-%C3%A5rsanm%C3%A4lningar-som-l%C3%A4mnats-elektroniskt-i-filformat/
https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/utvecklare/


 

 

 

5 ÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED FJOLÅRET / DEN TIDIGARE VERSIONEN 

 

Version Uppgiftens  

kod 

Uppgift Förklaring 

1.0 12-15/058 Året då bolagets aktier har 

tecknats 

År har ändrats 

 291-325/041 Kontaktpersonens namn Uppgiften har ändrats till obligatorisk (P). 

 327-361/042 Kontaktpersonens 

telefonnummer 

Uppgiften har ändrats till obligatorisk (P). 

 

  



 

 

 

6 UPPGIFTSFÖRTECKNING 

   

Position Kod P/V T L/T Beskrivning Form Tillåtna  

värden 

1-8 000 P T  Postkod AN8 VSLISTHA 

10 082 V   Radering A1 D 

12-15 058 P T *H Året då bolagets aktier har tecknats VVVV 2022 

17-25 010 P T  Aktiebolagets FO-nummer YTUNNUS2  

27-28 364 P   Landskod för aktiebolagets hemviststat MAATUNNUS  

30 365 P  *H Är förmånen tillgänglig för majoriteten av 

personalen?  

1 = Ja  

2 = nej 

N1 1.2 

32-39 366 P T * Datum då beslutet om personalemission 

fattades 

PPKKVVVV  

41-48 367 P  *H Teckningstidens begynnelsetidpunkt PPKKVVVV  

50 368 P   Aktier vid en aktieemission är 

1 = nya aktier 

2 = existerande aktier  

N1 1.2 

52-63 369 P   Aktiebolagets nettoförmögenhet enligt det 

senast fastställda bokslutet före ingången av 

aktieemissionens teckningstid.  

G9,2  

65-76 370 V   Belopp som ska läggas till 

nettoförmögenheten och som mellan slutet 

av räkenskapsperioden och början av 

aktieemissionens teckningstid har betalats till 

bolaget vid aktieemission eller annars som 

investering i eget kapital 

R9,2  

78-89 371 V   Dividend som avdras från 

nettoförmögenheten och som enligt beslut 

ska delas ut för räkenskapsperioden.   

R9,2  

91-102 372 V   Investering i eget kapital som avdras från 

nettoförmögenheten och som enligt beslut 

ska återbetalas för räkenskapsperioden. 

R9,2  

104-115 373 V   Belopp som ska läggas till 

nettoförmögenheten när det gäller fusion 

R9,2  



 

 

 

Position Kod P/V T L/T Beskrivning Form Tillåtna  

värden 

eller delning eller om bolaget har uppstått till 

följd av en ändring i verksamhetsformen. 

117-128 374 V   Belopp som ska dras av från 

nettoförmögenheten när det gäller fusion 

eller delning eller om bolaget har uppstått till 

följd av en ändring i verksamhetsformen. 

R9,2  

130-141 375 P  * Antalet utstående aktier i bolaget vid 

ingången av aktieemissionens teckningstid 

+N12  

143 376 P  * Det matematiska värdet av en aktie 

1 = är känt och är större än noll 

2 = är känt och värdet är noll 

N1 1.2 

145-154 377 P  *H Det matematiska värdet av en aktie vid 

personalemission  

R7,2  

156 378 P  * Teckningspriset per aktie  

1 = är känt och är större än noll 

2 = är känt och värdet är noll 

N1 1.2 

158-167 379 P  * Teckningspriset per aktie vid 

personalemission 

R7,2  

169-179 083 V/P ET  Aktietecknarens personbeteckning. Ange 

alltid finsk personbeteckning om du vet den. 

HETU2 

 

 

181-188 380 V/P ET * Den utländska aktietecknarens födelsetid. 

Använd endast för sådana utländska 

aktietecknare som inte har en finsk 

personbeteckning. 

PPKKVVVV  

190-224 085 V/P ET  Aktietecknarens namn AN35  

226-233 381 P T  Aktiernas teckningstidpunkt  PPKKVVVV  

235-239 382 P  *H Den andel som aktietecknaren och/eller hens 

familjemedlemmar äger direkt eller indirekt 

före aktieemissionen 

+D2,2  

241-245 383 P  *H Den andel som aktietecknaren och/eller hens 

familjemedlemmar äger direkt eller indirekt 

efter aktieemissionen  

+D2,2  

247-251 384 P  *H Den andel av röstetal som aktietecknaren 

och/eller hens familjemedlemmar har före 

aktieemissionen 

+D2,2  



 

 

 

Position Kod P/V T L/T Beskrivning Form Tillåtna  

värden 

253-257 385 P  *H Den andel av röstetal som aktietecknaren 

och/eller hens familjemedlemmar har efter 

aktieemissionen  

+D2,2  

259-270 386 P   Antalet tecknade aktier +N12  

272-289     Reservutrymme    

291-325 041 P   Kontaktpersonens namn AN35  

327-361 042 P   Kontaktpersonens telefonnummer PUHELIN2  

363-397 048 P   Programvara som producerat anmälan AN35  

399-410 014 P T  Uppgift som identifierar den programvara 

som producerat deklarationen  

Y-

TUNNUS_AN2  

 

412-425 198 P   Programmets tidstämpel PPKKVVVV 

HHMMSS 

 

 999 P   Avslutningskod +N8  

7 KONTROLLER 

 

Ny/ 

Förän

drad 

Kod Beskrivning av beräkningsregel eller kontroll 

 083, 380 #1750; Du måste ange aktietecknarens personbeteckning (083) eller den utländska 

aktietecknarens födelsetid (380). 

 380, 085 #1751; Om du har angett den utländska aktietecknarens födelsetid (380), ange 

också aktietecknarens namn (085). 

 376, 377 #1752; Om aktiens matematiska värde (376) är 1 = ”känt och större än noll” ska du 

i punkt (377) som matematiskt värde vid en personalemission ange ett värde som 

är större än noll. 

 376, 377 #1753; Om aktiens matematiska värde (376) är 2 = ”känt och värdet är noll” ska du 

i punkt (377) som matematiskt värde vid en personalemission ange noll. 

 376, 377 #1754; Om aktiens teckningspris (378) är 1 = ”känt och större än noll” ska du i 

punkt (379) som teckningspris vid en personalemission ange ett pris som är större 

än noll. 

 378, 379 #1755; Om aktiens teckningspris (378) är 2 = ”känt och värdet är noll” ska du i 

punkt (379) som teckningspris vid en personalemission ange noll. 

 366, 058 #1756; Datumet då beslutet om personalemission har fattats (366) kan inte vara 



 

 

 

Ny/ 

Förän

drad 

Kod Beskrivning av beräkningsregel eller kontroll 

senare än (058) Året då bolagets aktier har tecknats. 

 375 #1757; Antalet utstående aktier i bolaget (375) vid ingången av 

personalemissionens teckningstid ska vara större än noll. 

8 ANMÄRKNINGAR 

 

Ny/ 

Förän

drad 

Beteckni

ng 

Beskrivning av anmärkningen 

 379, 377 #1758; Om aktiens teckningspris (379) underskrider aktiens matematiska värde 

(377), utgör skillnaden mellan teckningspriset och det matematiska värdet 

skattepliktig förvärvsinkomst. Anmäl den skattepliktiga andelen till inkomstregistret. 

 382, 383, 

384, 385 

#1759; Om aktietecknarens ägarandel (382, 383) eller andel av röstetalet (384, 

385) är större än 10 % före eller efter personalemissionen, är det fråga om en 

skattepliktig förmån. Anmäl den skattepliktiga andelen till inkomstregistret. 

Ägarandelen och andelen av röstetalet får vara högst 10 % för att det inte uppstår 

en skattepliktig förmån av personalemissionen. 

 366 #1760; Datumet då beslutet om personalemission har fattats (366) ska vara 

1.1.2021 eller senare för att 66 a § i i inkomstskattelagen ska tillämpas. 

 381, 058 #1761; Aktiernas teckningstidpunkt (381) ska vara för samma år som Året då 

bolagets aktier har tecknats (058). 

 381, 367 #1762; Aktiernas teckningstidpunkt (381) kan inte vara tidigare än teckningstidens 

begynnelsetidpunkt (367). 

 377 #1763; Du har angett noll euro som det matematiska värdet per aktie (377) vid 

personalemissionen, är du säker på det? 

 379 #1764; Du har angett noll euro som teckningspriset per aktie vid 

personalemissionen (379), är du säker på det? 

 366, 381 #1765; Datumet då beslutet om personalemission har fattats (366) kan inte vara 

senare än aktiernas teckningstidpunkt (381). 

 365 #1766; Du har angett att personalemissionen inte är tillgänglig för majoriteten av 

personalen (365). Är du säker på det? Personalemissionen ska enligt 66 a § i IskL 

vara tillgänglig för en majoritet av personalen. En skattepliktig personalemission 

ska anmälas till inkomstregistret. 

Ny 382,383,

384,385 

#1819; Den andel som aktietecknaren och/eller hens familjemedlemmar äger direkt 

eller indirekt (382,383) eller deras andel av röstetalet (384,385) före eller efter 

aktieemissionen, minst en uppgift ska vara större än noll. Glömde du att ange 



 

 

 

Ny/ 

Förän

drad 

Beteckni

ng 

Beskrivning av anmärkningen 

andelen av ägda aktier och/eller av röstetalet? 

 

9 INSTRUKTIONER OCH EXEMPEL 

Aktieteckningarna anmäls för det år då aktierna har tecknats. Teckningarna 

anges separat för varje emission. Alla teckningar som gäller samma emission 

och samma år anges för varje person som sammandrag.   

Om priset har betalats i utländsk valuta ska beloppen räknas om i euro enligt 

den vid betalningstidpunkten gällande valutakurs som Europeiska 

centralbanken publicerar. 

9.1 Lista över landskoder 

Se landskoder enligt standarden ISO 3166 i Listan över landskoder.  

9.2 Antalet tecknade aktier (386) 

Som antalet tecknade aktier anges det sammanlagda antalet aktier som 

löntagaren tecknat vid personalemissionen. 

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

