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Versionshistoria 

Datum Version Beskrivning 

19.1.2022 1.0 Första 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 > 

Postbeskrivningar > Elektroniska deklarationer och anmälningar, allmän 

beskrivning). 

2 BESKRIVNING AV DATAFLÖDET 

En lag har utfärdats om aktiesparkonton (lagen om aktiesparkonton, 

680/2019), vilken trädde i kraft den 1 juni 2019. Det är möjligt att ta emot 

medel till ett aktiesparkonto från och med 1.1.2020. Närmare information finns 

i anvisningen Beskattning av aktiesparkonton på skatt.fi. 

En tjänsteleverantör som avses i lagen om aktiesparkonton (680/2019) lämnar 

med denna årsanmälan till Skatteförvaltningen de uppgifter om 

aktiesparkontot som avses i 17 § 15 mom. i lagen om beskattningsförfarande 

och i Skatteförvaltningens beslut om lämnande av uppgifter. Enligt lagen om 

aktiesparkonton innehas rätten att tillhandahålla avtal om aktiesparkonto av 

inlåningsbanker och utländska EES-kreditinstitut som avses i 

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


 

 

 

kreditinstitutslagen (610/2014) och värdepappersföretag och utländska EES-

värdepappersföretag som avses i lagen om investeringstjänster (747/2012).  

Enligt denna postbeskrivning ska uppgifterna om den skattskyldiges 

aktiesparkonto lämnas årligen. Tjänsteleverantörer som tillhandahåller avtal 

om aktiesparkonto ska för beskattningen lämna Skatteförvaltningen behövliga 

uppgifter om   

- datumen för ikraftträdande och avslutande av den skattskyldiges 

aktiesparkonto,  

- inbetalningar på aktiesparkontot,  

- sparmedel som tagits ut från aktiesparkontot,  

- andelen avkastning på aktiesparkontot av de sparmedel som tagits ut,  

- förlust från aktiesparkontot samt  

- det gängse värdet av sparmedlen på aktiesparkontot och  

- om nettobeloppet av penningprestationerna vid utgången av året. 

Värdepappershandel som gjorts med sparmedel på aktiesparkontot för 

allmänt skattskyldiga anmäls inte med årsanmälan Köp- och 

försäljningsspecifikationer av värdepapper och derivat samt uppgifter som 

behövs för uträkning av överlåtelsevinster och -förluster (VSAPUUSE) 

eftersom avkastningen på medel som placerats via aktiesparkontot inte 

beskattas under spartiden. Dividender och räntor på ett aktiesparkonto anmäls 

inte med sina årsanmälningar med undantag för sammandragsuppgifterna om 

dividender, utan dividenderna och räntorna ingår i de uttagna sparmedlens 

avkastning eller förlust. 

Uppgifter om begränsat skattskyldigas värdepappershandel lämnas enligt 

postbeskrivningen för värdepappershandel VSAPUUSE då 

värdepapperstransaktionerna gjorts med besparingar som avses i lagen om 

aktiesparkonton. Uppgifter om sådana dividender och räntor som betalats till 

ett aktiesparkonto vars innehavare är begränsat skattskyldig lämnas med 

årsanmälan om prestationer till begränsat skattskyldiga VSRKOERI. 

Debiterade kostnader och arvoden från ett aktiesparkonto anges inte separat. 

Beloppen beaktas när avkastning tas ut från aktiesparkontot och förlust som 

uppstått avdras. Om kostnaderna för aktiesparkontot har dragits av från något 

annat konto än från penningkontot som anknyter sig till aktiesparkontot ska för 

beskattningen lämnas behövliga uppgifter om avgifter som tagits ut för 

förvaltning eller förvaring av egendom med årsanmälan om 

egendomsförvaltningsavgifter VSOMHOIE. 



 

 

 

I sällsynta fall kan samma person under samma år ha både 

förskottsinnehållningspliktiga och källskattepliktiga betalningar av avkastning 

på aktiesparkontot. Eftersom avsikten är att lämna sammandragsuppgifter för 

året om alla transaktioner som gäller uttag av avkastning från aktiesparkontot, 

kan det trots anmärkning 1737 lämnas en anmälan med både 

förskottsinnehållning och källskatt för samma person. Ange alltså inte kunden 

två gånger utan både förskottsinnehållning och källskatt på samma rad. 

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 

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. 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). 

5 ÄNDRINGAR FRÅN FÖREGÅENDE ÅR/VERSION 

 

Version Kod  Uppgift  Förklaring  

1.0   Ändring i årtal 

 17-25/010 FO-numret för samfundet som är 

uppgiftsskyldigt för 

aktiesparkontot 

Uppgiftens format har ändrat YTUNNUS -> 

YTUNNUS2 

 26-60/020 Namnet på samfundet som är 

uppgiftsskyldigt för 

aktiesparkontot 

Uppgiften har ändrats till frivillig och den är 

inte längre en identifikationsuppgift 

 284-

318/041 

Kontaktpersonens namn Uppgiften har ändrats till obligatorisk uppgift 

https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?kieli=sv&tv=VSOSAKET
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSY02C
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSY02C
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSY02C
https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/utvecklare/postbeskrivninga/postbeskrivningar_av_arsanmalninga/
https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/utvecklare/


 

 

 

Version Kod  Uppgift  Förklaring  

 320-

354/042 

Kontaktpersonens telefonnummer Uppgiften har ändrats till obligatorisk uppgift 

   Kontroll #1573 har tagits bort 

 

  



 

 

 

6 UPPGIFTSFÖRTECKNING 

   

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

värden 

1-8 000 P T  Postkod AN8 VSOSAKET 

10 082 V   Radering A1 D 

12-15 058 P T  År VVVV 2022 

17-25 010 P T  FO-numret för samfundet som är 

uppgiftsskyldigt för aktiesparkontot 

YTUNNUS2  

26-60 020 V   Namnet på samfundet som är uppgiftsskyldigt 

för aktiesparkontot 

AN35  

62-96 350 P T  Aktiesparkontots nummer AN35  

98-105 351 P   Datum för ikraftträdande av aktiesparkontot PPKKVVVV  

107-114 352 V  * Datum för avslutande av aktiesparkontot PPKKVVVV  

116 353 V/P  * Grund till avslutande av aktiesparkontot 

1= kontot avslutas  

2= aktiesparkontot överförs till en annan 

tjänsteleverantör eller innehavaren av ett 

aktiesparkonto har avlidit  

N1 1,2 

118-128 083 P T  Personbeteckning för innehavaren av 

aktiesparkontot  

HETU  

130-164 085 V/P T * Namnet på innehavaren av aktiesparkontot AN35  

166-167 363 V   Hemviststatens landskod ISO3166 för 

innehavaren av aktiesparkontot (obligatorisk 

uppgift om  annan än Finland, dvs. FI) 

MAATUNNUS  

169-178 354 V   Penningprestationer till aktiesparkontot under 

anmälningsåret 

R7,2  

180  V   Reservutrymme   

181-190 355 V/P   Sparmedel som tagits ut från aktiesparkontot 

under anmälningsåret  

R7,2  

192-201 356 V/P   Avkastningsandel som ingår i uttagna 

sparmedel  

R7,2  

203-212 357 V   Förskottsinnehållning på avkastningen R7,2  



 

 

 

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

värden 

214-223 358 V   Källskatt som tagits ut på avkastningen (av en 

begränsat skattskyldig) 

R7,2  

225-232 359 V/P   Förlusten från aktiesparkontot dagen då kontot 

avslutas  

R5,2  

234-243 360 V/P   Det gängse värdet på sparmedlen på 

aktiesparkontot 31.12  

R7,2  

245-254 361 V/P   Nettobeloppet av penningprestationerna 31.12  R7,2  

256-263 362 V   Källskattebelopp som återburits från utlandet 

till innehavaren av ett aktiesparkonto 

R5,2  

265-282  V   Reservutrymme AN18  

284-318 041 P   Kontaktpersonens namn AN35  

320-354 042 P   Kontaktpersonens telefonnummer PUHELIN2  

356-390 048 V   Programvara som producerat anmälan AN35  

392-403 014 P T  Uppgift som identifierar den programvara som 

producerat anmälan 

Y-

TUNNUS_AN2  

 

405-418 198 P   Programmets tidstämpel PPKKVVVV 

HHMMSS 

 

 999 P   Avslutningskod +N8  

 

7 KONTROLLER 

 

Ny/ 

Ändr 

Kod Beskrivning av beräkningsregel eller kontroll 

 352, 353 #1574; När datum för avslutande av kontot (352) har angetts ska du ange grunden 

till avslutande av kontot (353). 

 083, 085 #1591; Om en konstgjord beteckning har angetts som Personbeteckning för 

innehavaren av  aktiesparkontot (083) ska du även ange Namnet på innehavaren 

av aktiesparkontot (085). 

 355, 356 #1575; Om Sparmedel som tagits ut från aktiesparkontot under anmälningsåret 

(355) har angetts till ett större belopp än noll ska du även ange avkastningen (356). 

Avkastningen kan vara noll, större än noll eller förlust (359). 



 

 

 

Ny/ 

Ändr 

Kod Beskrivning av beräkningsregel eller kontroll 

 352, 353, 

355 

#1576; Om datum för avslutande av aktiesparkontot (352) har angetts och grunden 

till avslutande av kontot (353) är 1 (= kontot avslutas) ska du även ange sparmedel 

som tagits ut (355) (kan vara noll). 

 359, 352 #1577; Förlust (359) kan endast anmälas när datum för avslutande av kontot (352) 

har angetts och grunden till avslutande av kontot (353) är 1 kontot avslutas. 

 352, 058 #1592; Året VVVV i Datum för avslutande av kontot (352) ska vara samma som i 

årsanmälan (058). 

 360,361 #1578; Om kontot inte har avslutats, dvs. (352) inte har angetts ska du ange det 

gängse värdet på sparmedlen (360) och nettobeloppet av penningprestationerna 

(361) men de kan vara noll. 

 359 #1572; Förlusten kan vara högst 50 000 euro. 

8 ANMÄRKNINGAR 

 

Ny/ 

Ändr 

Kod Beskrivning av anmärkningen 

 357, 358, 

356 

#1579; Om avkastningen (356) är över 20 euro och förskottsinnehållningen (357) 

och källskatten (358) är tomma eller noll, får uppgiftslämnaren en anmärkning om 

att kontrollera om förskottsinnehållningen eller källskatten beaktats när 

avkastningen angetts 

 357, 358 #1737; I samma anmälan kan endast i sällsynta fall Förskottsinnehållning på 

avkastningen (357) och Källskatt som tagits ut på avkastningen (358) anges som 

ett värde som avviker från noll. 

 

9 INSTRUKTIONER OCH EXEMPEL 

Avgifterna anmäls för det år då de har betalats. Avgifterna anges per konto för 

alla transaktioner under året i ett sammandrag. Om avgifterna har betalats i 

utländsk valuta ska beloppen räknas om i euro enligt den vid 

betalningstidpunkten gällande valutakurs som Europeiska centralbanken 

publicerar. 

9.1 Innehavaren av ett aktiesparkonto avlider 

Aktiesparkontot upphör om innehavaren av aktiesparkontot har avlidit. Det 

orsakar inte några inkomstskattepåföljder. Inbetalningar och uttag för året 

innan innehavaren avlidit anmäls normalt med denna årsanmälan. För 

dödsåret ska lämnas anmälan med minst datumet då kontot avslutats, dvs. 

dödsdatumet och orsak 2. Handelstransaktioner efter innehavarens död 



 

 

 

anmäls normalt med årsanmälan Köp- och försäljningsspecifikationer av 

värdepapper och derivat samt uppgifter som behövs för uträkning av 

överlåtelsevinster och -förluster (VSAPUUSE). 

10 LISTA ÖVER LANDSKODER 

 

Se ISO3166-landskoderna i Listan över landskoder. Uppgiften ska anges om 

den är någon annan än Finland, dvs. FI. 

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

