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Versionshistoria 

 

Datum Version Beskrivning 

30.3.2021 

26.5.2021 

1.1 En kontroll har lagts till. 

Rekordlängd har korrigerats. 

26.1.2021 1.0 Första publicerad version för skatteåret 2021. 

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 

Ett bolag som delar ut dividend lämnar in årsanmälan om sådana dividender 

som dividendtagaren har kunnat lyfta under skatteåret, även om 

dividendtagaren inte ännu har lyft dem. 

Närmare instruktioner för anmälan finns på under Blanketter (skatt.fi > 

Skatteförvaltningen > Kontakta oss > Blanketter > Årsanmälningar). 

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. 30.3.2021 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). 

https://www.vero.fi/globalassets/tietoa-verohallinnosta/ohjelmistokehittajille/s%C3%A4hk%C3%B6isen-ilmoittamisen-yleiskuvaus_6.4_sv.pdf
https://www.vero.fi/globalassets/tietoa-verohallinnosta/ohjelmistokehittajille/s%C3%A4hk%C3%B6isen-ilmoittamisen-yleiskuvaus_6.4_sv.pdf
https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/kontakta-oss/blanketter/
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?kieli=sv&tv=VSOSERIT
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/


 

 

 

5 DATAFLÖDESKOMBINATIONER 

I samma fil med detta dataflöde kan man skicka följande dataflöden: 

- VSOSYHTV 

6 ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET 

 

Version Kod  Uppgift  Förklaring  

1.1 236 Antalet aktier Kontroll som lagts till #1747. 

 387-400/198 Programmets tidstämpel Utgiftens slutposition har korrigerats 

401 -> 400. 

1.0  Nytt dataflöde för år 2021.  

 

7 UPPGIFTSFÖRTECKNING 

   

Positio

n 

Kod P/V T L/T Beskrivning Form Tillåtna 

värden 

1-8 000 P T  Postkod AN8 VSOSERIT 

10 082 V   Radering A1 D 

12-15 058 P T * Betalningsår 

Det kalenderår under vilket det har varit möjligt 

för dividendtagaren att lyfta dividenden. Se 

punkt 2 och blankettanvisning.  

VVVV 2021 

17-25 010 P T * Utdelarbolagets FO-nummer YTUNNUS2  

27-28 084 P T * Prestationsslag 

01 = Dividend 

04 =FFEK-dividend (utdelning av medel från 

en fond som hänförs till det fria egna kapitalet 

och beskattas som dividend) 

(03 = Helt skattepliktig dividend som REIT-

bolag delar ut, används endast hos REIT-

bolag) 

N2 01,03,04, 

07, 08 



 

 

 

Positio

n 

Kod P/V T L/T Beskrivning Form Tillåtna 

värden 

07 Dividend som betalats på en 

förvaltarregistrerad aktie till en allmänt 

skattskyldig i Finland (mottagare okänt) 

08 Dividend i annan form än pengar 

30-32     Reservutrymme   

34-37 207 P T * Skatteåret för vilket dividenden delats ut VVVV  

39-46 211 P T * Dagen för beslutet om dividendutdelning PPKKVVVV  

48-55 212 P T * Dagen från och med vilken det varit möjligt att 

lyfta dividenden (betalningsdagen som bolaget 

har angett) 

PPKKVVVV  

57 210 P   Bolagstyp på den dag då beslut fattats om 

dividendutdelning 

J = Offentligt noterat bolag (ISkL 33 a § 2 

mom.) 

M = Annat bolag 

AN1 J,M 

59-69 083 P T * Dividendtagarens FO-

nummer/personbeteckning 

YTUNNUS|| 

HETU 

 

71-94 085 V ET * 

V/P 

Dividendtagarens namn AN24  

96-109 234 P   Dividend (brutto) R11,2  

111-124 235 V/P *  Förskottsinnehållning som verkställts på 

dividenden 

R11,2  

126-137 236 P  * Antalet aktier +N12  

139 237 V   FöPL/LFöPL försäkrad  

(0=nej, 1=ja) 

N1 0,1 

141 238 V   Bostad i delägarens bruk 

(0=nej, 1=ja) 

N1 0,1 

143 239 V   Delägaren har penninglån 

(0=nej, 1=ja) 

N1 0,1 

145 246 V/P    Typ av dividend som delats ut i annan form än 

pengar 

N1 1,2 



 

 

 

Positio

n 

Kod P/V T L/T Beskrivning Form Tillåtna 

värden 

1= aktier 

2=annat än aktier (t.ex. fastighet, bil) 

147-155 247 V/P   FO-numret för det bolag vars aktier har delats 

ut i dividend 

YTUNNUS  

157-176 248 V/P   Typ av dividend som betalats i annan form än 

aktier  

AN20  

178-186 080 V ET * Kontoförvaltarens eller uppgiftslämnarens FO-

nummer 

TIHOYHTEISO  

188 158 V  * Uppgiftslämnarens roll 

1= kontoförvaltare 

2= värdepapperscentral 

3= annan utländsk uppgiftslämnare 

N1 1,2,3 

190-259 067 V  * Namnet på den värdepapperscentral som 

emitterat aktien 

AN70  

261-290 068 V ET * Beteckningen för den värdepapperscentral 

som emitterat aktien 

AN30  

292-303  097 V ET  Aktiens ISIN-kod ISINKOODI  

305-324 049 V ET  Transaktionskod eller annan identifierare AN20  

326-336     Reservutrymme   

338-372 048 P   Programvara som producerat anmälan AN35  

374-385 014 P T  Uppgiften som identifierar den programvara 

som producerat anmälan 

Y-

TUNNUS_AN2 

 

387-400 198 P   Programmets tidstämpel PPKKVVVV 

HHMMSS 

 

 999 P   Avslutningskod N8  

 

8 KONTROLLER 

Ny/ 

Ändr 

Kod Beskrivning av beräkningsregel eller kontroll 

 207 

058 

211 

212 

#1065; Skatteåret för vilket dividenden delats ut (207) ska vara samma som eller 

tidigare än i uppgifterna Betalningsåret (058), Dagen för beslutet om 

dividendutdelning (211) och Dagen fr.o.m. vilken det har varit möjligt att lyfta 

dividenden (212). 



 

 

 

Ny/ 

Ändr 

Kod Beskrivning av beräkningsregel eller kontroll 

 058 

212 

#1724; Dagen från och med vilken det varit möjligt att lyfta dividenden  (212) kan inte  

vara senare än Betalningsår (058). 

 211 

212 

#1069; Dagen för beslutet om dividendutdelning (211) ska vara samma som eller 

tidigare än Dagen fr.o.m. vilken det har varit möjligt att lyfta dividenden (212). 

 085 

083 

#1066; Dividendtagarens namn (085) är en obligatorisk uppgift om det i punkt 

dividendtagarens FO-nummer/personbeteckning (083) har getts en konstgjord 

beteckning. 

 084 

083 

#1599; Om prestationsslag (084) är 07, ska i punkten Dividendtagarens FO-

nummer/personbeteckning (083) anges en konstgjord beteckning ddmmåå-UUUU 

eller FO-nummer 0000000-0. 

 084 

235 

234 

#1600; Om prestationsslag (084) är 07, ska också uppgiften Förskottsinnehållning 

som verkställts på dividenden (235) anges och den ska vara 50 % av uppgiften 

Dividend (234) 

 084 

049 

#1594; Endast om dividend (084) med prestationsslag 07 kan transaktionskod eller 

annan identifierare (049) anges 

 084 

246 

#1698; Om Prestationsslag (084) är 08, ska Typ av dividend som delats ut i annan 

form än pengar (246) anges. 

 084 

246 

247 

#1699; Om Prestationsslag (084) är 08 och Typ av dividend som delats ut i annan 

form än pengar (246) angetts, ska FO-numret för det bolag vars aktier har delats ut i 

dividend (247) anges. 

 246 

248 

#1700; Om Typ av dividend som delats ut i annan form än pengar (246) är 2, ska 

FO-numret för det bolag vars aktier har delats ut i dividend (247) anges.  

 234 #1701; Bruttobeloppet av dividenden ska vara större än 0. 

 234 

235  

#1702; Den verkställda förskottsinnehållningen på dividenden kan inte vara större än 

bruttobeloppet av dividenden. 

 084 

246 

#1703; Endast prestationsslag 08 kan användas för att ange uppgiften Typ av 

dividend som delats ut i annan form än pengar (in natura) (246). 

 080 

158 

#1704; Om FO-numret för den kontoförvaltare eller annan uppgiftslämnare som 

lämnat anmälan (080) angetts, ska Uppgiftslämnarens roll (158) 1= kontoförvaltare. 

2= värdepapperscentral eller 3= annan utländsk uppgiftslämnare anges. 

 068 

067 

#1705; Om antingen Namnet på den värdepapperscentral som emitterat aktien (067) 

eller Beteckningen för den värdepapperscentral som emitterat aktien (068) har 

angetts, ska också den andra uppgiften anges.  

 010 

083 

#1706; Betalaren (010) kan inte vara samma som mottagaren (083). 

Ny 236 #1747; Antalet aktier (236) får inte vara noll. 

9 ANMÄRKNINGAR 

10 EXEMPEL 

Filen innehåller utdelarbolagets specifikationstransaktion om 

dividendtagaren VSOSERIT producerad av TestiAccounting Pro (048). 



 

 

 

Dividend (084) för betalningsåret 2021 (058) där FO-numret för utdelande 

bolag är 6612663-4 (010). Skatteåret för vilket dividenden delats ut är 

2019 (207), dagen för beslutet om dividendutdelning är 28022021 (211) 

och dagen från och med vilken det har varit möjligt att lyfta dividenden är 

01042021 (212). Bolagstyp på den dag då beslutet fattats om 

dividendutdelning (210) är Offentligt noterat bolag. Dividendtagarens 

personbeteckning (083) är 131052-995Y, dividend (brutto) (234) är 3000 

euro, förskottsinnehållning på dividenden (235) är 450 euro och antalet 

aktier (236) är 100 st. Dessutom har man anmält att bostaden (238) är i 

delägarens bruk. Specifikationstransaktionens ordningsnummer är 1 som 

antecknas som värde för avslutningskoden (999). 

 

000:VSOSERIT 

058:2021 

010:6612663-4 

084:01 

207:2019 

211:28022021 

212:01042021 

210:J 

083:131052-995Y 

234:3000,00 

235:450,00 

236:100 

238:1 

048:TestiAccounting Pro 1.0 

014:6612663-4_AN 

198:02012022203015 

999:1 


