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Versionshistoria 

Datum Version Beskrivning 

30.12.2022 1.0 Den första publicerade versionen för skatteåret 2023 

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 NÄRMARE BESKRIVNING AV HUR DATAFLÖDET LÄMNAS 

Utbetalare ska lämna mottagarspecifika specifikationsuppgifter enligt denna 

postbeskrivning om de dividender och överskott som de betalat ut till 

begränsat skattskyldiga. Årsanmälningsuppgifterna ska lämnas elektroniskt 

om årsanmälan gäller fem eller flera inkomsttagare.  

Begränsad skattskyldighet har behandlats exempelvis i Skatteförvaltningens 

anvisning Allmän och begränsad skattskyldighet samt boende enligt 

skatteavtal – fysiska personer. Mer anvisningar som gäller begränsat 

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/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/48999/allm%C3%A4n-och-begr%C3%A4nsad-skattskyldighet-samt-boende-enligt-skatteavtal--fysiska-personer/
https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/48999/allm%C3%A4n-och-begr%C3%A4nsad-skattskyldighet-samt-boende-enligt-skatteavtal--fysiska-personer/


 

 

 

skattskyldiga finns på Skatteförvaltningens webbplats på sidan Internationella 

situationer (skatt.fi > Detaljerade skatteanvisningar > Internationella 

situationer).  

Närmare anvisningar för att fylla i årsanmälan finns under sidan 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 Korrigering av årsanmälningar (skatt.fi > Skatteförvaltningen > 

Utvecklare > Postbeskrivningar > Årsanmälningar > Korrigering av 

årsanmälningar). 

Vi ber dig dock att observera att det finns specialanvisningar för detta 

dataflöde: 

Vi rekommenderar att uppgiftslämnarna korrigerar uppgifter så att de 

använder samma program för att korrigera som de använde tidigare för att 

lämna uppgifterna. 

4 GILTIGHET 

Formerna och kontrollerna i denna postbeskrivning är giltiga i 

produktionsmiljön från och med 28.3.2023 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 du skicka följande dataflöden: 

− VSOSYHTV 

− VSOKVYHT 

  

https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/
https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/
https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/kontakta-oss/blanketter/
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?kieli=sv&tv=VSROSERI
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/korrigering-av-%C3%A5rsanm%C3%A4lningar-som-l%C3%A4mnats-elektroniskt-i-filformat/
https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/utvecklare/


 

 

 

6 ÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED FJOLÅRET / DEN TIDIGARE VERSIONEN 

 

Versio

n 

Uppgiftens  

kod  

Uppgift  Förklaring  

1.0 12-15/058 Betalningsår År har ändrats 

 32/086  Typ av mottagare  Två nya typer har införts: 4=Finskt 

FO-nummer och 3= inget finskt FO-

nummer. Typen 1=företag eller 

organisation har tagits ur bruk.  

 34-44/083  Mottagarens finska 

personbeteckning eller FO-

nummer  

Uppgiften har ändrats till en 

villkorlig identifikationsuppgift (ET) 

och formatet till 

YTUNNUS2||HETU2   

 46-65/313  Personbeteckning eller FO-

nummer eller annat 

skatteregistreringsnummer (TIN) i 

hemviststaten  

Uppgiften har ändrats till obligatorisk 

(P).  

 67-74/021  Mottagarens födelsedatum  Uppgiften har ändrats till en villkorlig 

identifikationsuppgift (ET)  

 76-145/307  Mottagarens efternamn eller 

företagets hela namn  

Uppgiften har ändrats till obligatorisk 

(P) och till identifikationsuppgift (T)  

   Ny kontroller #1842, #1843, #1844, 

#1845, #1846, #1847, #1848 

   Raderade kontroller #1317 

   Raderade anmärkningar  

#1084, #1085, #1088, #1087 

 

7 UPPGIFTSFÖRTECKNING 

 

Positio

n 

Bete

ckni

ng 

P/

V 

T L/T Beskrivning Form Tillåtna  

värden 

1-8 000 P T  Postkod AN8 VSROSERI 

10 082 V   Radering A1 D 



 

 

 

Positio

n 

Bete

ckni

ng 

P/

V 

T L/T Beskrivning Form Tillåtna  

värden 

12-15 058 P T  Betalningsår 

Det kalenderår under vilket dividenden eller 

överskottet har kunnat lyftas 

VVVV 2023 

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

27-28     Reservutrymme   

29-30 084 P T * Prestationsslag AN2 EA, EB, 

EC, ED, 

EF, EG, 

EH, EJ, EY 

32 086 P   Typ av mottagare 

 

2=finsk personbeteckning 

3= ingen finsk personbeteckning 

4=Finskt FO-nummer  

5= inget finskt FO-nummer  

+N1 2,3,4,5 

34-44 083 V ET * 

V/P 

Mottagarens finska personbeteckning eller FO-

nummer 

  

YTUNNUS|| 

HETU 

 

46-65 313 P T  Personbeteckning eller FO-nummer eller annat 

skatteregistreringsnummer (TIN) i 

hemviststaten 

Se avsnitt 11 

AN20  

67-74 021 V ET * 

V/P 

Mottagarens födelsedatum SYNTAIKA2  

76-145 307 P T  Mottagarens efternamn eller företagets hela 

namn 

AN70  

147-216 308 V ET * 

V/P 

Mottagarens alla förnamn AN70  

218-287 309 P   Mottagarens gatuadress i hemviststaten AN70  

289-297 310 V   Mottagarens postnummer i hemviststaten AN9  

299-333 311 P   Mottagarens stad/område i hemviststaten AN35  



 

 

 

Positio

n 

Bete

ckni

ng 

P/

V 

T L/T Beskrivning Form Tillåtna  

värden 

335-336 341 P T * Hemviststatens landskod ISO3166 

Se avsnitt 12 

MAATUNNUS  

338-349 097 V ET  Prestationens ISIN-kod ISINKOODI  

350-363     Reservutrymme   

364-398 049 V ET  Transaktionskod eller annan identifierare 

En individuell identifierare som 

uppgiftslämnaren angivit och som skiljer åt 

uppgifter som lämnats med samma 

identifieringsuppgifter  

AN35  

400-408 080 V ET * FO-numret för den kontoförvaltare eller annan 

uppgiftslämnare som lämnat anmälan 

TIHOYHTEISO  

410 158 V  * Uppgiftslämnarens roll 

1= kontoförvaltare 

2= värdepapperscentral 

3= annan utländsk uppgiftslämnare 

N1 1,2,3 

412-481 067 V  * Namnet på den värdepapperscentral som 

emitterat aktien 

AN70  

483-512 068 V ET * Beteckningen för den värdepapperscentral 

som emitterat aktien 

AN30  

514-526 317 P  * Dividend/överskott (brutto)  R10,2  

528-540 318 V   Uttagen källskatt R10,2  

542 246 V/

P 

 * Typ av dividend som delats ut i annan form än 

pengar 

1= aktier 

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

N1 1,2 

544-552 247 V/

P 

 * FO-numret för det bolag vars aktier har delats 

ut i dividend 

YTUNNUS  

554-573 248 V/

P 

 * Typ av dividend som betalats i annan form än 

aktier  

AN20  

575-587 254 V/

P 

 * Dividender som betalats ut i pengar (brutto) R10,2  



 

 

 

Positio

n 

Bete

ckni

ng 

P/

V 

T L/T Beskrivning Form Tillåtna  

värden 

589-601 255 V/

P 

 * Värdet på dividend som delats ut i annan form 

än pengar 

R10,2  

603-632 041 P   Kontaktpersonens namn AN30  

634-646 042 P   Kontaktpersonens telefonnummer AN13  

648-667     Reservutrymme   

669-691 048 P   Den programvara som producerat anmälan AN23  

692-703 014 P T  Uppgiften som identifierar den programvara 

som producerat anmälan 

Y-

TUNNUS_AN2 

 

705-718 198 P   Den tidstämpel som programvaran skapat PPKKVVVV 

HHMMSS 

 

 999 P   Avslutningskod N8  

 

8 KONTROLLER 

 

Ny/ 

Förän

drad 

Kod Beskrivning av beräkningsregeln eller kontrollen 

Ny 083 

086 

#1842; Om mottagarens typ (086) är 2, ska du ange mottagarens finska 

personbeteckning (083). 

Ny 083 

086 

#1843; Om mottagarens typ (086) är 4, ska du ange mottagarens finska FO-

nummer (083).  

Ny 083 

086 

#1844; Mottagarens finska personbeteckning eller FO-nummer (083) kan ges 

endast när mottagarens typ är 2 eller 4.  

Ny 021 

086 

#1845; Om mottagarens typ (086) är 2 eller 3, ska du ange mottagarens 

födelsedatum (021). 

Ny 021 #1846; Födelsedatumet för uppgift 021 ska motsvara födelsedatumet för den 

personbeteckning som du angetts för uppgift 083 när mottagarens typ (086) 

är 2.  



 

 

 

Ny/ 

Förän

drad 

Kod Beskrivning av beräkningsregeln eller kontrollen 

Ny 308 

086 

#1847; Om mottagarens typ (086) är 2 eller 3, ska du ange mottagarens alla 

förnamn (308). 

 

Ny 341 #1848; Hemviststatens landskod ISO3166 (341) får inte vara FI eller AX.  

 

 084 

246 

#1726; Om Prestationsslag (084) är EH eller EJ ska Typ av dividend som 

delats ut i annan form än pengar (246) anges. 

 084 

246 

247 

#1727; Om Prestationsslag (084) är EH eller EJ och Typ av dividend som 

delats ut i annan form än pengar (246) är aktier (1) ska du också ange FO-

numret för bolaget vars aktier har delats ut i dividend (247). 

 084 

246 

248 

#1728; Om Prestationsslag (084) är EH eller EJ och Typ av dividend som 

delats ut i annan form än pengar (246) är annat än aktier (2) ska Typ av 

dividend som delats ut i annan form än pengar (248) anges. 

 084 

246 

247 

248 

254 

255 

#1729; Om prestationsslaget (084) är EA, EB, EC, ED, EF, EG eller EY, får 

inte uppgifterna (246, 247, 248, 254 och 255) om Dividender som delats ut i 

annan form än pengar.  

 317 

254 

255 

#1730; Dividend/överskott (brutto) (317) måste vara lika stor som det 

sammanlagda beloppet av Dividender som betalats i pengar (brutto) (254) 

och Värdet av dividend som delats ut i annan form än pengar (255) om 

uppgifterna 254 och 255 har angetts. Om endast 255 har angetts ska den 

vara lika stor som Dividend/överskott (brutto) (317). 

 084 

255 

#1799; Om Prestationsslag (084) är EH eller EJ ska Värdet av dividend som 

delats ut i annan form än pengar (255) anges. 

 084 

254 

#1800; Om Prestationsslag (084) är EJ ska Dividender som betalats ut i 

pengar (brutto) (254) anges. 

 080 

158 

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

uppgiftslämnare som lämnat anmälan (080) eller Uppgiftslämnarens roll (158) 

1= kontoförvaltare,  2= värdepapperscentral eller 3= annan utländsk 

uppgiftslämnare anges, ska också den andra uppgiften 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). 



 

 

 

9 ANMÄRKNINGAR 

Inga anmärkningar för dataflödet. 

 

10 BESKRIVNINGAR AV PRESTATIONSSLAG 

EA Direktinvesteringsdividend enligt moder- och dotterbolagsdirektivet 

EB Direktinvesteringsdividend enligt skatteavtalet  

EC Dividend om aktien är förvaltarregistrerad men det i årsanmälan 

lämnas uppgifter om den verkliga slutliga dividendtagaren, dvs. ägaren 

ED Annan dividend än de ovan nämnda  

EF Dividend som betalats till den slutliga mottagaren och vars källskatt 

utbetalaren har återbetalat  

EG Dividend som betalats till den slutliga mottagaren och på vilken 

källskatt har tagits ut eller inte har tagits ut på basis av ett källskattekort  

EH Dividend i annan form än pengar 

EJ Dividend som betalats ut delvis kontant och delvis i annan form än 

pengar 

EY Överskott från andelslag  

11 KONTROLLERA ATT DET UTLÄNDSKA TIN-NUMRET ÄR KORREKT 

I den avgiftsfria tjänsten TIN on Europa kan du lätt kontrollera om ett 

utländskt skatteregistreringsnummer (t.ex. en personbeteckning) har rätt 

format. Du kan inte använda tjänsten för att bekräfta identiteter eller om ett 

angivet nummer verkligen finns eller om landet i fråga har utfärdat det.  

Tjänsten kan användas på 22 språk, även på svenska. Tjänsten ger också 

tilläggsinformation om de registreringsnummer som används i olika 

länder.  

Du kommer till tjänstens ingångssida via länken:  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/mutual_ass

istance/tin/index_en.htm  

och direkt till förfrågan via länken:  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinRequest.html 

12 FÖRTECKNINGEN ÖVER LANDSKODERNA FÖR HEMVISTSTATER 

Kontrollera giltiga skatteavtal och landskoderna enligt standarden ISO 

3166 i Förteckningen över landskoder. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/mutual_assistance/tin/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/mutual_assistance/tin/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinRequest.html
http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinRequest.html
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/ExcelPohjat?1&kieli=sv


 

 

 

13 EXEMPEL 

Filen innehåller den specifikationstransaktion VSROSERI med 

prestationer utbetalade till begränsat skattskyldiga som producerats av 

programmet Accounting Pro. 

Prestationsslaget är ED (084) för betalningsåret 2023 (058), där 

arbetsgivarens beteckning är 6612663-4 (010), mottagarens 

personbeteckning 131052-995Y (083), Typen av mottagare (086) är 2, 

mottagarens efternamn (307) Saajanen, mottagarens gatuadress i 

hemviststaten (309) Centralgatan 1, mottagarens stad/område i 

hemviststaten (311) Stockholm, Hemviststatens landskod ISO3166 (341) 

SE och Dividend (brutto) (317) 3170 euro 00 cent. Kontaktpersonen för 

årsanmälan är Kalle Kontaktperson (041) och Kontaktpersonens 

telefonnummer är 09123456 (042). Specifikationstransaktionens 

ordningsnummer är 1 vilket antecknas som värde för avslutningskoden 

(999).  

000: VSROSERI 

084:ED 

058:2023 

010:6612663-4 

083:131052-995Y 

086:2 

307:Saajanen 

308:Saara 

309:Centralgatan 1 

311:Stockholm 

317:3170,00 

341:SE 

041:Kalle Kontaktperson 

042:09123456 

048:Accounting Pro 1.2 

014:6606611-7_AP 

198:02012024203015 

999:1 
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