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Versionshistoria 

 

Datum Version Beskrivning 

3.1.2022 

14.3.2022 

1.0 Första version för skatteåret 2022 

Anmärkninga numret har ändrat 1094 -> 1721 

1 ALLMÄN BESKRIVNING 

Syftet med dokumentet är att förklara formen av de uppgifter som ska lämnas 

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 ska lämna in årsanmälan om sådana 

dividender som dividendtagaren har kunnat lyfta under skatteåret, även 

om dividendtagaren inte gjort det. 

Närmare anvisningar för att fylla i årsanmälan finns under sidan Blanketter 

(skatt.fi > Skatteförvaltningen > Kontakta oss > Blanketter > Årsanmälningar).  

Det krävda autentiseringssättet för dataflödet och den krävda behörigheten 

samt var i dataflödet auktoriseringen kontrolleras kan du läsa om på sidan 

Autentiseringssätt, behörigheter och representationsrätter (Ilmoitin.fi > 

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
https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/kontakta-oss/blanketter/
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?kieli=sv&tv=VSOSYHTV
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?tv=VSY02C


 

 

 

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 

Formerna och kontrollerna i denna postbeskrivning är giltiga i 

produktionsmiljön från och med 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 DATAFLÖDESKOMBINATIONER 

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

− VSOSERIT 

− VSROSERI 

6 ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET 

 

Version Kod  Uppgift  Förklaring  

1.0 12-15/058 Betalningsår År har ändrats 

 041 

042 

Kontaktpersonens namn 

Kontaktpersonens telefonnummer 

Uppgifterna har förändrats 

obligatoriska (P). 

 

  

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/korrigering-av-%C3%A5rsanm%C3%A4lningar-som-l%C3%A4mnats-elektroniskt-i-filformat/
https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/utvecklare/


 

 

 

7 UPPGIFTSFÖRTECKNING 

 

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

värden 

1-8 000 P T  Postkod AN8 VSOSYHTV 

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 2022 

17-25 010 P T  Utdelarbolagets FO-nummer YTUNNUS2  

27-30 107 P T * Skatteåret för vilket dividenden utdelats VVVV  

32-39 111 P T * Dagen för beslutet om dividendutdelning PPKKVVVV  

41-48 112 P T * Dagen från och med vilken det varit möjligt att 

lyfta dividenden (betalningsdagen som bolaget 

har angett) 

PPKKVVVV  

50-51 110 P   Bolagstyp på den dag då beslut fattats om 

dividendutdelning 

J Offentligt noterat bolag (ISkL 33 a § 2 mom.) 

M Annat än offentligt noterat bolag  

AN1 J,M 

53-58 105 P   Antalet specifikationer sammanlagt +N6  

60-67 448 P  H Startdatum för den räkenskapsperiod för vilken 

dividenden utdelats 

PPKKVVVV  

69-76 449 P   Slutdatum för den räkenskapsperiod för vilken 

dividenden utdelats 

PPKKVVVV  

78-91 120 P   Det sammanlagda beloppet av dividender som 

enligt utdelningsbeslutet ska delas ut 

R11,2  

93-106 122 V   Det sammanlagda beloppet av dividender som 

inte lyfts före kalenderårets utgång 

R11,2  

108-121 123 V   Det sammanlagda beloppet av dividender för 

vilka specifikationsuppgifter har angetts i 

årsanmälan för ett tidigare år (Det 

sammanlagda beloppet av dividender för 

skatteåret vilka anmälts under tidigare 

kalenderår) 

R11,2  



 

 

 

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

värden 

123-136 126 V   Det sammanlagda beloppet av dividender som 

delats ut på aktier på allmänt skattskyldigas 

konton för långsiktigt sparande 

R11,2  

138-151 127 V   Det sammanlagda beloppet av dividender som 

delats ut för aktier på allmänt skattskyldigas 

aktiesparkonton 

R11,2  

153-166 450 P   Det sammanlagda beloppet av utbetalda 

dividender 

R11,2  

168-181 451 V  * Det sammanlagda beloppet av dividender som 

delats ut till allmänt skattskyldiga 

R11,2  

183-196 121 V  * Det sammanlagda beloppet av 

förskottsinnehållningar som verkställts på 

dividenderna 

R11,2  

198-211 124 V   Det sammanlagda beloppet av dividender som 

utdelats till begränsat skattskyldiga 

R11,2  

213-226 125 V   Det sammanlagda beloppet av källskatt som 

tagits ut på dividender av begränsat 

skattskyldiga 

R11,2  

     Endast bolag införda i värdeandelssystemet 

anger uppgifterna 452, 453, 454, 455 och 456 

  

228-235 452 V/P  * Avstämningsdagen för dividenden PPKKVVVV  

237-250 453 V   Det sammanlagda beloppet av de dividender 

som betalats på en förvaltarregistrerad aktie till 

en allmänt skattskyldig i Finland (mottagaren 

okänd) 

R11,2  

252-265 454 V   Det sammanlagda beloppet av 

förskottsinnehållningar som tagits ut på de 

dividender på förvaltarregistrerade aktier som 

betalats ut till allmänt skattskyldig i Finland 

(mottagaren okänd) 

R11,2  

267-296 455 V/P  * Beteckningen för den värdepapperscentral som 

emitterat aktien 

AN30  

298-367 456 V/P  * Namnet på den värdepapperscentral som 

emitterat aktien 

AN70  

369-398     Reservutrymme AN30  



 

 

 

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

värden 

400-429 041 P   Kontaktpersonens namn AN30  

431-443 042 P   Kontaktpersonens telefonnummer AN13  

445-479 048 P   Programvara som producerat anmälan AN35  

481-492 014 P T  Uppgift som identifierar den programvara som 

producerat anmälan 

Y-TUNNUS 

AN2 

 

494-507 198 P   Programmets tidstämpel PPKKVVVV 

HHMMSS 

 

 999 P   Avslutningskod N8  

 

8 KONTROLLER 

Ny / 

Ändr 

Kod Beskrivning av kontroll 

 107 

058 

 

#1068; Skatteåret för vilket dividenden utdelats (107) ska vara samma som eller 

tidigare än Betalningsår (058). 

 058 

112 

#1725; Datum från och med vilket det varit möjligt att lyfta dividenden (112) får 

inte infalla senare än Betalningsåret (058) 

 111 

112 

#1069; Dagen för beslutet om dividendutdelning (111) ska vara samma som eller 

tidigare än Dagen från och med vilken det har varit möjligt att lyfta dividenden 

(112). 

 450 

451 

124 

450 = 451+124 

#1715 Det sammanlagda beloppet av dividender som delats ut till allmänt 

skattskyldiga (451) + Det sammanlagda beloppet av dividender som delats ut till 

begränsat skattskyldiga (124) ska vara lika stort som De utbetalda dividendernas 

bruttobelopp (450). Om uppgiften 451 eller 124 inte har angetts ändras den till noll 

under kontrollen. 

 451 

124 

#1791; Antingen uppgiften Det sammanlagda beloppet av dividender som delats 

ut till allmänt skattskyldiga (451) eller uppgiften Det sammanlagda beloppet av 

dividender som delats ut till begränsat skattskyldiga (124) ska anges. 

 451 

121 

#1716; Om uppgiften Det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningar som 

tagits ut på dividenderna (121) har angetts (och den är större än noll) ska också 

uppgiften Det sammanlagda beloppet av dividender som delats ut till allmänt 

skattskyldiga (451) anges. Det sammanlagda beloppet av dividender som delats 

ut till allmänt skattskyldiga (451) ska vara större eller lika stort som Det 

sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningar som tagits ut på dividenderna 

(121). 



 

 

 

Ny / 

Ändr 

Kod Beskrivning av kontroll 

 124 

125 

#1717; Om uppgiften Det sammanlagda beloppet av källskatt som tagits ut på 

dividender av begränsat skattskyldiga (125) har angetts (och den är större än noll) 

ska också uppgiften Det sammanlagda beloppet av dividender som delats ut till 

allmänt skattskyldiga (124) anges. Det sammanlagda beloppet av dividender som 

delats ut till begränsat skattskyldiga (124) ska vara större eller lika stort som Det 

sammanlagda beloppet av källskatt som tagits ut på dividender av begränsat 

skattskyldiga (125). 

 450 

120 

122 

123 

126 

127 

450 = 120-(122+123+126+127) 

#1718, De utbetalda dividendernas bruttobelopp (450) ska vara lika stort som Det 

sammanlagda beloppet av dividender som enligt utdelningsbeslutet ska delas ut 

(120)- (Det sammanlagda beloppet av dividender som inte har lyfts före 

kalenderårets utgång (122) + Det sammanlagda beloppet av dividender för vilka 

specifikationsuppgifter har angetts i årsanmälan för ett tidigare år (Det 

sammanlagda beloppet av dividender för skatteåret vilka anmälts under tidigare 

kalenderår) (123) + Det sammanlagda beloppet av dividender som delats ut på 

aktier på allmänt skattskyldigas konton på långsiktigt sparande (126) + Det 

sammanlagda beloppet av dividender som delats ut på aktier på allmänt 

skattskyldigas aktiesparkonton (127)). Om uppgifterna 122, 123, 126 och/eller 127 

är tomma, ändras de till noll under kontrollen. 

Ändr 110 

452 

455 

456 

#1719; Avstämningsdagen för dividenden (452), Beteckningen för den 

värdepapperscentral som emitterat aktien (455) och Namnet på den 

värdepapperscentral som emitterat aktien (456) är obligatoriska när uppgiften 

Bolagstyp på den dag då beslut fattats om dividendutdelning (110) är Offentligt 

noterat bolag (J) 

 

9 ANMÄRKNINGAR 

Ny / 

Ändr 

Kod Beskrivning av anmärkningen 

Ändr 107 

449 

Med skatteår avses den räkenskapsperiod för vilken dividenden delas ut. 

Skatteåret ska vara samma som räkenskapsperiodens utgångsår 

#1721: Räkenskapsperiodens utgångsår DDMMÅÅÅÅ (449) ska vara samma 

som det skatteår för vilket dividenden utdelats (107). 

 127 Om uppgiften ”Det sammanlagda beloppet av dividender som delats ut på aktier 

på allmänt skattskyldigas aktiesparkonton” har angetts ges en anmärkning 

#1617; I punkten ”Det sammanlagda beloppet av dividender som delats ut på 

aktier på allmänt skattskyldigas aktiesparkonton” kan endast börsbolag ange 

uppgifter 



 

 

 

10 EXEMPEL 

Filen innehåller utdelarbolagets sammandragstransaktion VSOSYHTV om 

dividendtagaren producerad av TestiAccounting Pro (048) 

 

000:VSOSYHTV 

058:2022 

010:6612663-4 

107:2021 

111:28022022 

112:01042022 

110:J 

105:30 

448:01012021 

449:31122021 

120:300000,00 

450:300000,00 

451:250000,00 

121: 63750,00 

124:50000,00 

125:7500,00 

452:02032022 

455:1234567-8 

456:APKESKUS A 

041:DELÄGARE DAVID 

042:0941467312 

048:TestiAccounting Pro 1.0 

014:6612663-4_AN 

198:02012023203015 

999:1 


