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Versionshistoria

1

Datum

Version

Beskrivning

20.1.2022

1.0

Första version 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).
Skatteåret i årsanmälan bestäms med kod 244 (Datum då det varit möjligt att
lyfta kapitalåterbetalningen) enligt det angivna året.
Närmare anvisningar finns i den separata blankettanvisningen på sidan
Årsanmälan om kapitalåterbetalningar som ska beskattas som överlåtelse
(skatt.fi > Skatteförvaltningen > Kontakta oss > Blanketter > Årsanmälan om
kapitalåterbetalningar som ska beskattas som överlåtelse).

3

KORRIGERING AV UPPGIFTER
Korrigeringen av uppgifterna beskrivs i den årsspecifika anvisningen på sidan
Korrigering av årsanmälningar (skatt.fi > Skatteförvaltningen > Utvecklare >
Postbeskrivningar > Årsanmälninar > Korrigering av årsanmälningar).
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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

Uppgift

Förklaring

1.0

48-55/244

Dagen då kapitalåterbäringen har kunnat
lyftas

Ändring i årtal

72-101/020

Namn på samfundet som delat ut medel

Har ändrats till en frivillig uppgift

102-112/010

FO-nummer för samfundet som delat ut
medel

Uppgiftens format har ändrats
YTUNNUS -> YTUNNUS2

207-241/041

Kontaktpersonens namn

Har ändrats till en obligatorisk
uppgift

242-276/042

Kontaktpersonens telefonnummer

Har ändrats till en obligatorisk
uppgift
Kontrollerna #1108 och #1394
har tagits bort
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UPPGIFTSFÖRTECKNING

Position Kod P/V

L/T Beskrivning

Form

Tillåtna
värden

1-8

000 P

9

082 V

T

Postkod

AN8

VSPAOPAL

Radering

A1

D

Position Kod P/V

L/T Beskrivning

Form

Tillåtna
värden

10

121 P

Typ av bolag den dag då beslut om
återbetalning av kapitalet fattades

T

N1

1, 2, 3, 4

1 = Offentligt noterat bolag (ISkL 33 a § 2
mom.)
2 = Annat än offentligt noterat aktiebolag
3 = Andelslag
4 = Bolagets typ är inte känd
11-21

083 P

T

*

Mottagarens personbeteckning eller FOnummer

YTUNNUS||
HETU

22

241 P

T

*

Typen av kapitalåterbetalning

N1

*

7 = Utdelning av medel från en fond av fritt
eget kapital
8 = Utdelning av medel genom att minska
aktiekapitalet
9 = Utdelning av medel genom att minska av
överkursfond eller reservfond
6 = Kapitalåterbetalning vars ursprung inte är
känt
Beloppet av kapitalåterbetalning
R12,2

23-37

242 P

38-47

243 V

48-55

244 P

T

*

Källskatt som tagits ut på
kapitalåterbetalningen utomlands

R7,2

Datum då det varit möjligt att lyfta
kapitalåterbetalningen

PPKKVVVV

6, 7, 8, 9

2022

Datumet ska avse det år för vilket
årsanmälan lämnas.
56-69

245 P

T

Antalet aktier eller andelar på vilka
kapitalåterbetalning har betalats (st.)

+D7,6

70-71

127 P

T

Typ för värdepapper

N2

01 = Inhemsk aktie eller andel
51 = utländsk aktie eller andel
72-101

020 V

102-112 010 P

T

*

Namn på samfundet som delat ut medel

AN30

FO-nummer för samfundet som delat ut
medel

YTUNNUS2

01, 51

Position Kod P/V

L/T Beskrivning

Form

Tillåtna
värden

FO-numret för den kontoförvaltare eller
annan uppgiftslämnare som har lämnat
anmälan

113-123 080 P/V ET

YTUNNUS2

Om någon annan lämnar uppgifter på det
utdelande bolagets vägnar är
uppgiftslämnarens FO-nummer en
obligatorisk uppgift.
124-131 249 P

T

*

Anskaffningsdatum för de aktier eller andelar PPKKVVVV
på vilka kapitalåterbetalningen betalats
Om anskaffningsdatum är okänt, fyll i fältet
med nollor

132-146 250 P

*

Anskaffningspriset som dras av från
kapitalåterbetalningen

147

*

Uppgift om det avdragbara anskaffningspriset N1

251 P

R12,2
2, 1

0 = Anskaffningspriset är känt
1 = Anskaffningspriset är inte känt
148-157 252 V

Anskaffningskostnaderna som dras av från
kapitalåterbetalningen

R7,2

158-171 198 P

Programmets tidstämpel

PPKKVVVV
HHMMSS

Mottagarens namn

AN35

207-241 041 P

Kontaktpersonens namn

AN35

242-276 042 P

Kontaktpersonens telefonnummer

PUHELIN2

277-311 048 P

Programvara som producerat anmälan

AN35

Uppgift som indentifierar den programvara
som producerat anmälan

YTUNNUS_AN2

Avslutningskod

+N8

172-206 085 V/P ET

312-323 014 P

T

999 P

7

*

KONTROLLER

Ny/
Ändr

Kod

Beskrivning av beräkningsregel eller kontroll

241
121

Om kapitalåterbäringens typ (241) = 7, kan uppgiftslämnarens typ (121) inte vara 1

Ny/
Ändr

Kod

Beskrivning av beräkningsregel eller kontroll
(offentligt noterat bolag).
#967; Om kapitalåterbäringens typ = 7, kan uppgiftslämnarens typ inte vara 1
(offentligt noterat bolag).
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242
250
252

Det sammanlagda beloppet av anskaffningspriset och anskaffningskostnaderna kan
vara högst lika stor som kapitalåterbetalning.

251
250

#1336; Om du inte vet det anskaffningspris som ska dras av (251:1) ska
Anskaffningspriset som dras av från kapitalåterbetalningen (250) vara 0,00.

244
249

#1281; Som kapitalåterbetalningens typ är 7 = Utdelning av medel från fonden för fritt
eget kapital och över 10 år har gått mellan datumen för Datum då det varit möjligt att
lyfta kapitalåterbetalningen (244) och Anskaffningsdatum för de aktier eller andelar på
vilka kapitalåterbetalningen betalats (249). Om mer än tio år har löpt ska uppgifterna
anmälas i Årsanmälan om dividender (VSOSERIE och VSOSVYHT)

010
083
083
085

#1308; Beteckningarna (010 och 083) får inte vara samma.

#499; Det sammanlagda beloppet av anskaffningspriset (132-146) och
anskaffningskostnaderna (148-157) kan vara högst lika stor som kapitalåterbetalning
(23-37)

#1337; Mottagarens namn (085) är en obligatorisk uppgift om det i punkten
Mottagarens personbeteckning eller FO-nummer (083) har angetts en konstgjord
beteckning.

ANMÄRKNINGAR

Ny /
Ändr

Kod

Beskrivning av anmärkningen

250
251

Om Anskaffningspriset som dras av från kapitalåterbetalningen (250) är 0,00, och
du vet att Anskaffningspris som ska dras av (251) är 2
#1338; Är du säker på att anskaffningspriset är 0,00 euro?

