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Versionshistoria

1

Datum

Version

Beskrivning

28.1.2022

1.0

Första versionen för skatteåret 2022

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
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 Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
ska aktiebolag anmäla de penninglån som delägaren eller hans
familjemedlemmar har erhållit under skatteåret (1.1.2022–31.12.2022) och
som är obetald vid skatteårets utgång (31.12.2022), förutsatt att delägaren
eller hans familjemedlemmar eller dessa tillsammans direkt eller indirekt äger
minst 10 % av bolagets aktier eller har en motsvarande andel av det röstetal
som samtliga aktier i bolaget medför. Aktiebolag ska därtill anmäla om det
ovan avsedda lånet det belopp som delägaren har återbetalat under
skatteåret (1.1.2022–31.12.2022).
Som familjemedlemmar enligt ovan betraktas make eller maka och
minderåriga barn.
Närmare uppgifter finns i anvisningen på skatt.fi om delägarlån som
aktiebolag beviljat fysiska personer och som räknas som kapitalinkomst samt
deras återbetalningar.
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).
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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).
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ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET

Version Kod
1.0

Uppgift

Förklaring

10-13/058
90-93/059

År
År till vilket återbetalningen hänför sig

Ändring i årtal

220254/041

Kontaktpersonens namn

Uppgiften har ändrats till
obligatorisk uppgift

255289/042

Kontaktpersonens telefonnummer

Uppgiften har ändrats till
obligatorisk uppgift

16-28/010

Delägarlångivarens/återkrävarens FOnummer

Uppgiftens format har ändrats
YTUNNUS -> YTUNNUS2

Version Kod
108137/153

Uppgift

Förklaring

Namnet på bolaget som beviljat/återburit
delägarlånet

Uppgiften har ändrats till frivillig
och den är inte längre en
identifikationsuppgift
Kontroller #1340, #1308 har tagits
bort.
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UPPGIFTSFÖRTECKNING

Positio Kod P/V T
n
1-8

000 P

9

082 V

10-13

058 P

L/T

Form

Tillåtna
värden

T

T

14
15

Beskrivning

Postkod

AN8

VSOSLAIE

Radering

A1

D

År

VVVV

2022

N1

1, 2

Reservutrymme
084 P

T

Prestationsslag
1 = beviljat delägarlån eller
2 = återbetalt delägarlån
Se sektion 9.1 Presentationsslag

16-28

010 P

T

Delägarlångivarens/återkrävarens FO-nummer YTUNNUS2
En utländsk uppgiftslämnare eller annan
uppgiftslämnare som inte har ett FO-nummer
kan ansöka om ett FO-nummer för att lämna
årsanmälan.

29-39

083 P

40-49

228 V/P

T
*

Delägarlåntagarens/Återbetalarens
personbeteckning

HETU

Beloppet av delägarlån som har lyfts under
deklarationsåret 31.12

R7,2

Se sektion 9.3 Ange belopp
50-79
80-89

Reservutrymme
235 V/P

*

Beloppet av delägarlån som återbetalts under R7,2
år 2017
Se sektion 9.3 Ange belopp

90-93

059 V/P ET

*

År till vilket återbetalningen hänför sig

VVVV

Se sektion 9.2 År till vilket återbetalningen
hänför sig
94-107 198 P

Programmets tidstämpel

PPKKVVVV
HHMMSS

2017, 2018,
2019, 2020,
2021

Positio Kod P/V T
n

L/T

Beskrivning

Form

värden
Namnet på bolaget som beviljat/återburit
delägarlånet

AN30

Delägarlåntagarens/Återbetalarens namn

AN35

Programvara som producerat anmälan

AN35

Uppgift som indentifierar den programvara
som producerat anmälan

YTUNNUS_AN2

220-254 041 P

Kontaktpersonens namn

AN35

255-289 042 P

Kontaktpersonens telefonnummer

PUHELIN2

Avslutningskod

+N8

108-137 153 V
138-172 085 V/P ET
173-207 048 P
208-219 014 P

T

999 P
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Tillåtna

*

KONTROLLER
Ny/
Ändr

Kod

Beskrivning av beräkningsregel eller kontroll

228
084

Beloppet av delägalån (228) måste anges om Prestationsslaget (084) är 1

228
084

Beloppet av delägalån (228) anges inte om Prestationsslaget (084) är 2

235
084

Beloppet av delägalån som har återbetalats under deklarationsåret (235) anges om
Prestationsslaget (084) är 2

#109; Obligatorisk uppgift saknas från posten

#160; Det finns information mellan positionsintervallen 40-79 även om
prestationsslaget är 2 (återbetalat delägarlån). Du kan ange endast ettdera
prestationsslaget.

#109; Obligatorisk uppgift saknas från posten
235
084

Beloppet av delägalån som har återbetalats under deklarationsåret (235) anges inte
om Prestationsslaget (084) är 1
#161; Det finns information mellan positionsintervallen 80-93 även om
prestationsslaget är 1 (beviljat delägarlån). Du kan ange endast ettdera
prestationsslaget.

059
084

År till vilket återbetalningen hänför sig (059) anges om Prestationsslaget (084) är 2
#109; Obligatorisk uppgift saknas från posten

Ny/
Ändr

Kod

Beskrivning av beräkningsregel eller kontroll

059
084

År till vilket återbetalningen hänför sig (059) anges inte om Prestationsslaget (084) är
1
#161; Det finns information mellan positionsintervallen 80-93 även om
prestationsslaget är 1 (beviljat delägarlån). Du kan ange endast ettdera
prestationsslaget.

083
085

8

#1339; Delägarlåntagarens/Återbetalarens namn (085) är en obligatorisk uppgift om
det i punkten Delägarlåntagarens/Återbetalarens personbeteckning (083) har angetts
en konstgjord beteckning.

ANMÄRKNINGAR
Inga anmärkningar för dataflödet.

9
9.1

EXEMPEL OCH INSTRUKTIONER
Presentationsslag
OBS! I samma post kan förekomma antingen beviljade eller återbetalda
delägarlån – inte båda. Om mottagaren under samma år har både lyft och
återbetalat delägarlån, ska dessa uppgifter lämnas i särskilda poster.

9.2

År till vilket återbetalningen hänför sig
Ange i denna punkt det år under vilket det återbetalda delägarlånet har
beskattats som kapitalinkomst hos delägaren.
Obs! Om återbetalningen hänför sig till flera olika år, ange varje återbetalning
särskilt såsom egen post.
T.ex. en person har under år 2022 återbetalat delägarlån till ett belopp på
8 000 €. Av det återbetalda beloppet hänför sig 3 000 € till ett lån som har
beskattats som mottagarens kapitalinkomst år 2017 och 5 000 € till ett lån
som har beskattats år 2019. Då skapar man två poster: i den ena är det
återbetalda beloppet 3 000 och året till vilket återbetalningen hänför sig 2017
och i den andra är de motsvarande uppgifterna 5 000 och 2019.

9.3

Ange belopp
Som beloppet av delägarlån anges sammanlagda beloppet av lån som har
lyfts under deklarationsåret och som ännu är obetalt 31.12. Det angivna
beloppet räknas som låntagarens kapitalinkomst i beskattningen.

