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Ändringshistoria
Datum

Version

Beskrivning

12.2.2016

1.0

Första version för skatteåret 2016

30.3.2016

1.1

Sidhuvud och diarienummer har lagts till
Textändringar i punkterna 2 och 7
En felkod som fattades (#XXX) har lagts till i punkt 9
Korrigering av exemplet i punkt 10

16.6.2016

1.2

Texten och identifikationsuppgifterna har ändrats i punkt 7
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ALLMÄN BESKRIVNING
Syftet är att förklara formen av uppgifter som ska lämnas in och beskriva hur
materialet kontrolleras. Ytterligare information finns även i dokumentet Allmän
beskrivning av elektroniska deklarationer och anmälningar.

2

BESKRIVNING AV DATAFLÖDET
Från år 2014 ska ett bolag som delar ut dividend lämna in årsanmälan om sådana dividender som dividendtagaren har kunnat lyfta under skatteåret, även
om dividendtagaren inte gjort det.
Närmare anvisningar för årsanmälningar finns på 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 Utdelarbolagets FO-nummer (kod 010 eller position
20-32).
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KORRIGERING AV UPPGIFTER
Korrigeringen av uppgifter har beskrivits i dokumentet Korrigering av årsanmälningar som lämnats in elektroniskt i form av en fil.
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GILTIGHET
Strukturerna och kontrollerna i denna postbeskrivning är giltiga i produktionsmiljön fr.o.m. 23.2.2016 och de är i kraft tills en ny version av postbeskrivningen
publiceras.
Uppgifterna ska lämnas senast 3.2.2017.
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DATAFLÖDESKOMBINATIONER
I samma fil med detta dataflöde kan man skicka följande dataflöden:
−
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1.1

VSOSERIE

ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET
Kod
10/100

Uppgift
Transaktionsslag

10/082

Radering

Förklaring
Har tagits bort (Se den
nya anvisningen för korrigering och radering)
Lagts till som ny uppgift

12-13/109

Prestationsslag

20-32/102

Utdelarbolagets FO-nummer

15-18/103

Betalningsår

86-115/113

Kontaktpersonens namn

117-129/114

Kontaktpersonens telefonnummer

131-144/120

Det sammanlagda beloppet av dividender som enligt utdelningsbeslutet
ska delas ut
Det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningar som verkställts
på dividenderna
Det sammanlagda beloppet av dividender som inte lyfts före kalenderårets utgång
Det sammanlagda beloppet av dividender för skatteåret vilka anmälts
under tidigare kalenderår
Det sammanlagda beloppet av dividender som utdelats till begränsat
skattskyldiga
Det sammanlagda beloppet av källskatt som tagits ut på dividender av
begränsat skattskyldiga
Det sammanlagda beloppet av dividender som delats ut på aktier på allmänt skattskyldigas konton för långsiktigt sparande
Programvara som producerat anmälan
Avsändningsdag och -tid, uppgiften
kommer från förmedlingstjänsten
Datum fr.o.m. när dividenden/överskottet har stått att lyfta (betalningsdagen som bolaget har angett)

145-158/121

159-172/122

173-186/123

187-200/124

201-214/125

215-228/126

251-285/048
287-300/198
1.2
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50-57/112

Uppgiftens kod har ändrats till 084
Uppgiftens kod har ändrats till 010
Uppgiftens kod har ändrats till 058
Uppgiftens kod har ändrats till 041
Uppgiftens kod har ändrats till 042
Uppgiftens form har ändrats till R.
Uppgifter med form R anmäls med två decimaler.
Använd komma (,) som
decimalskiljare

Lagts till som ny uppgift
Lagts till som ny uppgift
Lagts till som identifikationsuppgift (T)
Textändring

UPPGIFTSFÖRTECKNING
Kolumnerna:

Kod

Uppgiftsspecifik tresiffrig kod i kod:uppgiftspresentationen

Position

Uppgiftens position i en post med fast längd.

P/V

P obligatoriskt fält
V valfritt fält

T (Identifierare)

T betyder att i en korrigerings- och raderingsanmälan (082:D) ska identifikationsuppgifterna vara identiska med den ursprungliga anmälan. I raderingsanmälan får man inte lämna andra uppgifter än identifikationsuppgifter.

L (Beräkning) / T (Kon- * i kolumnen Beräkning/Kontroll betyder att uppgiften kontrolleras i Tamo.
troll)
V/P betyder att uppgiften är villkorligt obligatorisk. Uppgiften är obligatorisk
endast i vissa situationer. Om uppgiften är villkorligt obligatorisk betyder det
att om du anger eller beräknar en viss uppgift, blir en annan uppgift också
obligatorisk.
#-kod betyder att du inte får fylla i fältet om det finns en uppgift i det fält som
antecknats med #. Om noll accepteras sägs det så i beskrivningen.
L i fältet Beräkning/Kontroll betyder att uppgiften har en beräkningsformel
men den kontrolleras inte i Tamo.
H i kolumnen Beräkning/Kontroll betyder att det finns en anmärkning för
uppgiften. Du kan dock skicka in anmälan trots anmärkningen.
Flera av de ovan nämnda anteckningarna kan förekomma samtidigt i kolumnen Beräkning/Kontroll, t.ex. om uppgiften både beräknas och kontrolleras.
Tillåtna värden

Position

I kolumnen visas med kommatecken som separator de värden som kan
anges med respektive kod.

Kod P/V

T

L/T

1-8
10
12-13

000
082
084

P
V
P

T
T

*

15-18

058

P

T

*

20-32
36-39
41-48
50-57

010
107
111
112

P
P
P
P

T
T
T

59

110

P

61-66
68-84

105
108

P
V

86-115

041

V

*
*
*

H

Beskrivning
Postkod
Radering
Prestationsslag
01 Dividend
04 FFEK-dividend (utdelning av medel från en fond
som hänförs till det fria egna kapitalet och beskattas
som dividend
)
(03 Helt skattepliktig dividend som REIT-bolag delar
ut, används endast hos REIT-bolag)
Betalningsår
Det kalenderår under vilket det har varit möjligt för
dividendtagaren att lyfta dividenden. Se punkt 2 och
blankettanvisning.
Utdelarbolagets FO-nummer
Skatteåret för vilket dividenden utdelats
Dagen för beslutet om dividendutdelning
Dagen från och med vilken det varit möjligt att lyfta
dividenden (betalningsdagen som bolaget har angett)
Bolagstyp på den dag då beslut fattats om dividendutdelning
J Offentligt noterat bolag (ISkL 33 a § 2 mom.)
M Annat bolag
Antalet specifikationer sammanlagt
Räkenskapsperiod för vilken dividenden har utdelats
Kontaktpersonens namn

Form
AN8
A1
N2

Tillåtna
värden
VSOSVYHT
D
01,03,04,

VVVV

2016

YTUNNUS
VVVV
PPKKVVVV
PPKKVVVV
AN1

+N6
PPKKVVVVPPKKVVVV
AN30

J,M,

117-129
131-144

042
120

V
P

145-158

121

V

159-172

122

V

173-186

123

V

187-200

124

V

201-214

125

V

215-228

126

V

230-250
251-285
287-300

048
198

P
V

999

P

8

Kontaktpersonens telefonnummer
Det sammanlagda beloppet av dividender som enligt
utdelningsbeslutet ska delas ut
Det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningar
som verkställts på dividenderna
Det sammanlagda beloppet av dividender som inte
lyfts före kalenderårets utgång
Det sammanlagda beloppet av dividender för skatteåret vilka anmälts under tidigare kalenderår
Det sammanlagda beloppet av dividender som utdelats till begränsat skattskyldiga
Det sammanlagda beloppet av källskatt som tagits ut
på dividender av begränsat skattskyldiga
Det sammanlagda beloppet av dividender som delats
ut på aktier på allmänt skattskyldigas konton för långsiktigt sparande
Reservutrymme
Programvara som producerat anmälan
Avsändningsdag och -tid, uppgiften kommer från förmedlingstjänsten
Avslutningskod

AN13
R11,2
R11,2
R11,2
R11,2
R11,2
R11,2
R11,2

AN35
PPKKVVVV
HHMMSS
N8

KONTROLLER

Ny/Än
dr
M

Kod

Beskrivning av beräkningsregel eller kontroll

107
058

Skatteåret för vilket dividenden utdelats (107) ska vara samma som eller tidigare
än Betalningsår (058).

111
112

Feltext
#1068; Skatteåret för vilket dividenden utdelats (107) ska vara samma som eller
tidigare än Betalningsår (058).
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).
Feltext
#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).

9

ANMÄRKNINGAR

Ny/Än
dr
U

Kod

Beskrivning av anmärkningen

108
107

Om Räkenskapsperiod för vilken dividenden har utdelats (108) har anmälts ska
räkenskapsperiodens utgångsår DDMMÅÅÅÅ-DDMMÅÅÅÅ vara samma som det
skatteår för vilket dividenden utdelats (107)
#1094; Med skatteår avses den räkenskapsperiod för vilken dividenden delas ut.
Skatteåret ska vara samma som räkenskapsperiodens utgångsår.

10 EXEMPEL
Filen innehåller utdelarbolagets sammandragstransaktion VSOSVYHT om dividendtagaren producerad av TestiAccounting Pro (048)
000:VSOSVYHT
084:01
058:2016
010:6612663-4
107:2015
111:28022016
112:01042016
110:J
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
999:1

