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Ändringshistoria
Datum
2.1.2017

Version
1.0

Beskrivning
Första version för skatteåret 2017

30.1.2017

I stället för länkarna till dokument på skatt.fi har en sökväg lagts till.
Allmän beskrivning av elektronisk kommunikation har uppdaterats.

22.5.2017

1.1

Avsändningsdag och -tid (198) har ändrats till en tidstämpel som
kommer direkt från programmet. Samtidigt har uppgiften blivit obligatorisk.

28.9.2017

1.2

Sökvägarna till den förnyade webbplatsen skatt.fi har ändrats i beskrivningen

1

ALLMÄN BESKRIVNING
Syftet är att förklara formen av uppgifter som ska lämnas in och beskriva hur
materialet kontrolleras. Ytterligare information finns även i dokumentet
skatt.fi > Om Skatteförvaltningen > Information om beskattning > Utvecklare > Instruktioner > Elektroniska deklarationer och anmälningar, allmän beskrivning.

2

BESKRIVNING AV DATAFLÖDET
Ett andelslag som delar ut överskott lämnar en årsanmälan om överskott som
överskottstagaren har haft möjligheten att lyfta under skatteåret, även om
överskottstagaren ännu inte gjort det.
Närmare anvisningar för årsanmälningar finns på webbplatsen skatt.fi > Blanketter > Årsanmälningsblanketter och anvisningar för ifyllningen.
Anmälningar kan skickas med en Katso-kod med behörigheten som företagets
huvudanvändare, sekundära huvudanvändare eller årsanmälare. Behörigheten
kontrolleras då i uppgiften FO-numret för andelslaget som delar ut överskott (kod
010 eller position 20-30).

3

KORRIGERING AV UPPGIFTER
Korrigering av uppgifter har beskrivits i dokumentet skatt.fi > Om Skatteförvaltningen > Information om beskattning > Utvecklare > Instruktioner > Korrigering av
årsanmälningar som lämnats in elektroniskt i form av en fil.

4

GILTIGHET
Strukturerna och kontrollerna i denna postbeskrivning är giltiga i produktionsmiljön fr.o.m. 13.6.2017 och de är i kraft tills en ny version av postbeskrivningen
publiceras.
Uppgifterna ska lämnas senast 5.2.2018.

5

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

6

1.0

ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET
Kod
058

Uppgift
Betalningsår

Förklaring
År har ändrats

1.1

7

198

Programmets tidstämpel

Namnet har ändrats och uppgiften har
blivit obligatorisk

UPPGIFTSFÖRTECKNING

Position
1-8
10
12-13

Kod
000
082
084

P/V T
P T
V
P T

L/T

15-18

058

P

T

*

20-30
32-35
37-44

010
107
111

P
P
P

T
T
T

*
*

46-53

112

P

55

110

P

57-62
64-80

105
108

P
V

82-111 041
113-125 042
126-140 120

V
V
P

141-154 121

V

155-168 122

V

169-182 123

V

183-196 124

V

197-210 125

V

211-224 126

V

226-250

*

H

Beskrivning
Postkod
Radering
Prestationsslag
05 = Överskott
06 = FFEK-överskott (utdelning av medel från en
fond som hänförs till det fria egna kapitalet; beskattas som överskott)
Betalningsår
Det kalenderår under vilket mottagaren har
kunnat lyfta överskottet.
Se punkt 2 och blankettanvisning.
FO-numret för andelslaget som delar ut överskott
Skatteår för vilket överskottet delats ut
Datumet då beslutet fattades om utdelning av
överskott
Dagen fr.o.m. vilken det har varit möjligt att lyfta
överskottet
Typ av andelslag på den dag då beslutet om utdelning av överskott fattades
J = Offentligt noterat andelslag (ISkL 33 e § 7 mom.
och 33 a § 2 mom.)
M = Annat andelslag med minst 500 medlemmar
S = Annat andelslag som har under 500 medlemmar
Antalet specifikationer sammanlagt
Räkenskapsperiod för vilken överskottet delats ut

Form
AN8
A1
N2

Tillåtna värden
VSOKVYHT
D
05, 06

VVVV

2017

YTUNNUS
VVVV
PPKKVVVV
PPKKVVVV
AN1

+N6
PPKKVVVVPPKKVVVV
Kontaktpersonens namn
AN30
Kontaktpersonens telefon
AN13
Det sammanlagda beloppet på överskott som en- R12,2
ligt beslutet om utdelning av överskott har beslutats dela ut
Det sammanlagda beloppet på förskottsinnehåll- R11,2
ning som verkställts på överskotten
Det sammanlagda beloppet på överskott som inte R11,2
lyfts före kalenderårets utgång
Det sammanlagda beloppet på överskott för skat- R11,2
teåret vilka anmälts under tidigare kalenderår
Det sammanlagda beloppet på överskott som de- R11,2
lats ut till begränsat skattskyldiga
Det sammanlagda beloppet på källskatt som tagits R11,2
ut på överskott till begränsat skattskyldiga
Det sammanlagda beloppet på överskott som de- R11,2
lats ut på medel på allmänt skattskyldigas konton
för långsiktigt sparande
Reservutrymme

J, M, S

251-285 048
287-300 198

P
P

Programvara som producerat anmälan
Programmets tidstämpel

999

P

Avslutningskod

8

AN35
PPKKVVVV
HHMMSS
N8

KONTROLLER

Ny /
Ändr

Kod

Beskrivning av beräkningsregel eller kontroll

107
058

Skatteår för vilket överskottet delats ut (107) ska vara samma eller tidigare än
Betalningsåret (058).

111
112

#1062; Skatteår för vilket överskottet delats ut (107) ska vara samma som eller
tidigare än Betalningsåret (058).
Datumet då beslutet fattades om utdelning av överskott (111) ska vara samma
som eller tidigare än dagen fr.o.m. vilken det har varit möjligt att lyfta överskottet
(112).
#1063; Datumet då beslutet fattades om utdelning av överskott (111) ska vara
samma som eller tidigare än dagen fr.o.m. vilken det har varit möjligt att lyfta
överskottet (112).

9

ANMÄRKNINGAR

Ny /
Ändr

Kod

Beskrivning av anmärkningen

107
108

Om Räkenskapsperiod för vilken överskottet delats ut (108) har anmälts ska
räkenskapsperiodens utgångsår DDMMÅÅÅÅ-DDMMÅÅÅÅ vara samma som
det skatteår för vilket överskottet delats ut (107)
#1064; Med skatteår avses den räkenskapsperiod för vilken överskottet delas ut.
Skatteåret ska vara samma som räkenskapsperiodens utgångsår.

10 EXEMPEL
Filen innehåller sammandragstransaktionen VSOKVYHT om andelslag som delar
ut överskott producerad av Accounting Pro (048)
000:VSOKVYHT
084:05
058:2017
010:6612663-4
107:2015
111:28022017
112:01042017
110:S
105:30
108:01012015-31122015
041:DELÄGARE DAVID
042:0941467312
120:300000,00
121:43500,00
124:10000,00
125:2800,00
048:TestiAccounting Pro 1.0

198: 198:02012018203015
999:1

