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Ändringshistoria
Datum

Version

Beskrivning
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1.0

Första version för skatteåret 2016

30.3.2016

1.1

Sidhuvud och diarienummer har lagts till
Textändringar i punkterna 2 och 7
Till avsnitt 12 har lagts en länk till Listan över landskoder
Korrigering av exemplet i punkt 13

16.6.2016

1.2

I punkt 7 har det gjorts ändringar som gäller obligatoriska och valfria uppgifter och identifikationsuppgifter har också lagts till
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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.
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BESKRIVNING AV DATAFLÖDET
Fondbolag och utländska fondbolags filialer i Finland och sådana utländska
fondbolag som förvaltar en placeringsfond som grundats i Finland ska lämna
uppgifter om antalet fondandelar och andelar i fondföretag som den skattskyldige
äger vid skatteårets utgång samt jämförelsevärdena på dessa, specificerade separat för varje fond. Jämförelsevärdet för sådana andelar i placeringsfonder och
fondföretag som avses i lagen om placeringsfonder anses vara 70 % av andelarnas gängse värde (4 § 3 mom. i L om värdering av tillgångar). Jämförelsevärdet
är lika stort som det tidigare beskattningsvärdet.
Även den årliga avkastningen på avkastningsandelar i placeringsfonder och därmed jämförbar avkastning som betalas på andelar i fondföretag ska anmälas separat för varje fond.
Skyldigheten att lämna uppgifter gäller också förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt lagen om placeringsfonder. Utländska AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder som inrättats i Finland har samma skyldighet att lämna uppgifter
som finska AIF-förvaltare.
Uppgifterna lämnas enligt denna postbeskrivning då prestationstagaren eller ägaren av andelarna är allmänt skattskyldig i Finland.
Specificera separat för varje skattskyldig alla de prestationer och tillgångar som
ska anmälas enligt denna postbeskrivning. Specifikationsuppgifter ska således
lämnas också om de uttagna eftermarknadsgottgörelserna och fondandelarna i
placeringsfonder. Lämna specifikationsuppgifter också om de räntor och andelar i
fondföretag och utländska fondbolag som betalats eller förmedlats från utlandet
samt om den årliga avkastningen som betalats på dem.
Årsanmälningsuppgifterna ska lämnas elektroniskt om årsanmälan gäller fem eller flera inkomsttagare. Skyldigheten att lämna uppgifter elektroniskt gäller inte
fysiska personer eller dödsbon om det inte är fråga om näringsverksamhet eller
jord- och skogsbruk.
Uppgifter om årlig avkastning som betalats till fondandelar och intäktsandelar i
placeringsfonder kan lämnas in bara elektroniskt. Dessa uppgifter kan inte lämnas på blankett.

Uppgifter om begränsat skattskyldiga lämnas enligt postbeskrivningen
VSRAERIE. Begränsat skattskyldiga behöver inte anmäla antalet fondandelar eller andelar i fondföretag eller jämförelsevärden.
Avkastningen från medel som placerats enligt ett avtal om långsiktigt sparande (L
om bundet långtidssparande) anmäls inte. Förmögenhetsuppgifter som gäller avtal om långsiktigt sparande lämnas inte.
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 med uppgiften Betalarens kod (kod 010 eller position 20-32). Om
kontoförvaltaren (såsom bank) lämnar årsanmälningsuppgifter för den uppgiftsskyldige, kontrolleras behörigheten med uppgiften Kontoförvaltarens FO-nummer
(kod 080, position 189-201).
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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 31.1.2017.
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DATAFLÖDESKOMBINATIONER
I samma fil med detta dataflöde kan du skicka följande dataflöden:
-
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1.1

VSTVVYHT

ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET
Kod
10/501

Uppgift
Transaktionsslag

10/082

Radering

Förklaring
Har tagits bort (Se den nya anvisningen för korrigering och radering)
Ny uppgift.

12-13/531

Prestationsslag

Ändrats till kod 084

20-32/504

Betalarens beteckning

Ändrats till kod 010

15-18/502

Betalningsår

Ändrats till kod 058

35-45/532

Personbeteckning eller
FO-nummer
Prestationsbelopp/ jämförelsevärde på fondandelar
eller andelar i fondföretag
specificerade enligt varje
fond

Ändrats till kod 083

47-57/534

47-57/534

Prestationsbelopp/ jämfö-

Uppgiften har förlängts med ett
tecken. Ändringen gör att uppgiften Den skattskyldiges personbeteckning eller FO-nummer nu
börjar från position 35 i stället för
36 som var den tidigare positionen
Uppgiftens format har ändrats till

58-68/535
133143/536
114132/542
233267/048
269282/198
1.2

70-99/540

101113/541
145146/537
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relsevärde på fondandelar
eller andelar i fondföretag
specificerade enligt varje
fond
Förskottsinnehållning
Skatt som tagits ut utomlands för prestationsslag
3J, 3K, 3M, 3N
Antalet fondandelar eller
andelar i fondföretag för
tillgångsslag 2G och 3L
Programvara som producerat anmälan
Avsändningsdag och -tid,
uppgiften kommer från
förmedlingstjänsten
Placeringsfondens/fondföretagets namn

Placeringsfondens FOnummer för prestationsslag 2B och 2G
Landskod enligt ISO3166

R.

Uppgifter i R-format anmäls med
två decimaler.
Använd komma (,) som decimalskiljare
Uppgiftens format har ändrats till
+D12,6
Ny uppgift.
Ny uppgift.

Blivit obligatorisk.
Ändrats till identifikationsuppgift
(T).
Måste ges i samband med alla
prestationsslag.
Ändrats till identifikationsuppgift
(T).
Ändrats till identifikationsuppgift
(T).

UPPGIFTSFÖRTECKNING
Kolumnerna:

Kod

Tunnus:tieto-järjestelmän mukainen tietokohtainen kolminumeroinen
tunnus

Position

Uppgiftens position i en post med fast längd.

P/V

P obligatoriskt fält
V valfritt fält

T
(Identifierare)

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

L/T
(Beräkning/Kontroll)

* i kolumnen Beräkning/Kontroll betyder att uppgiften undersöks i
Tamo.
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.
# betyder att du inte får fylla i fältet samtidigt med det fält som kommer
efter #. Om noll accepteras sägs det så i beskrivningen.
L i fältet Beräkning/Kontroll betyder att uppgiften har en beräknings-

formel 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

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

Position Kod P/V T
1-8
10
12-13

000
082
084

P
V
P

T

15-18

058

P

T

20-32

010

P

T

34
35-45

083

P

T

46-57

534

V

58-68
535
70-99
540
101-113 541

V
P
V

114-132 542

V

133-143 536

V

145-146 537

V

T

148-187 533

V

T

189-201 080
202-231
233-267 048
269-282 198

V

T

999

P

8
Ny/

T

T
T

P
V

L/T

*

*

*
V/P
*
V/P
*
V/P
*
V/P
*
V/P

Beskrivning
Postkod
Radering
Prestationsslag eller slag av tillgångar

AN8
A1
AN2

Betalningsår
VVVV
Kalenderår under vilket prestationen har betalats
Betalarens beteckning
YTUNNUS||
HETU
Reservutrymme
Personbeteckning eller FO-nummer
YTUNNUS||
HETU
Prestationsbelopp/ jämförelsevärde på fondan- R9,2
delar eller andelar i fondföretag specificerade
enligt varje fond
Förskottsinnehållning
R8,2
Namnet på placeringsfond/ fondföretag
AN30
Placeringsfondens FO-nummer för prestations- YTUNNUS
slag 2B och 2G
Antalet fondandelar eller andelar i fondföretag +D12,6
för tillgångsslag 2G och 3L
Skatt som tagits ut utomlands för prestationsslag R8,2
3J, 3K, 3M, 3N
Landskod enligt ISO3166
MAA
TUNNUS
Den skattskyldiges namn
AN40
Kontoförvaltarens FO-nummer
YTUNNUS
Reservutrymme
Programvara som producerat anmälan
AN35
Avsändningsdag och -tid, uppgiften kommer från PPKKVVVV
förmedlingstjänsten
HHMMSS
Avslutningskod
N8

KONTROLLER
Kod

Format

Beskrivning av beräkningsregel eller kontroll

Tillåtna
värden
VSTVERIE
D
2B,2C,2D,
2E,2F,2G,
3J,3L,3K,
3M,3N
2016

Ändr
541
084

Om prestationsslaget är Årlig avkastning som utbetalas per avkastningsandel (2B) eller Fondandel i placeringsfond (2G), ange placeringsfondens FOnummer (541).
Feltext
#123;Om prestationsslaget är Årlig avkastning som utbetalas per avkastningsandel (2B) eller Fondandel i placeringsfond (2G), ange placeringsfondens FO-nummer (541).
Om prestationsslaget är 2G eller 3L, ange antalet fondandelar/andelar i
fondföretag (542). Antalet får inte vara noll. Förklaringarna för prestationsslag finns i avsnitt 9.

542
084

M

Feltext
#317;Om prestationsslaget är 2G eller 3L, ange antalet fondandelar/andelar
i fondföretag (542). Antalet får inte vara noll.
Om prestationsslaget är 3J, 3K, 3L, 3M eller 3N ska du ange landskoden för
emitteringslandet (537) men den får inte vara FI.

537
084

Feltext
#1089;Om prestationsslaget är 3J, 3K, 3L, 3M eller 3N ska du ange landskoden för emitteringslandet (537) men den får inte vara FI.
Den skattskyldiges namn (533) är en obligatorisk uppgift om du har angett
en konstgjord beteckning i punkten Den skattskyldiges personbeteckning
eller FO-nummer (083).

533
083

Feltext
#1090;Den skattskyldiges namn (533) är en obligatorisk uppgift om du har
angett en konstgjord beteckning i punkten Den skattskyldiges personbeteckning eller FO-nummer (083).
Skatt som tagits ut utomlands (536) får inte vara noll om prestationsslaget är
3J, 3K, 3M, 3N

536
537

Feltext
#1091;Skatt som tagits ut utomlands (536) får inte vara noll om prestationsslaget är 3J, 3K, 3M, 3N
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ANMÄRKNINGAR

Ny/
Ändr

Kod

Beskrivning av anmärkningen

534
535

Förskottsinnehållningen (535) är högre än uppgiften Prestationsbelopp/jämförelsevärde på fondandelar eller andelar i fondföretag specificerade enligt varje fond (534)
#1092;Uppgiften Förskottsinnehållning i punkten 535 får inte vara högre än
uppgiften i punkten 534 Prestationsbelopp/jämförelsevärde på fondandelar
eller andelar i fondföretag specificerade enligt varje fond.

10 BESKRIVNINGAR AV PRESTATIONSSLAG
Inhemska prestations- och tillgångsslag
2B

Årlig avkastning som utbetalas per avkastningsandel

2C

Ränta på masskuldebrevslån

2D

Annan ränta eller kapitalinkomst

2E

Eftermarknadsgottgörelse som uppgiftslämnaren betalat till den skattskyldige (skattepliktig kapitalinkomst)

2F

Eftermarknadsgottgörelse som uppgiftslämnaren tagit ut (mottagit) av
den skattskyldige (dras av hos den skattskyldige)

2G

Fondandel i placeringsfond

Utländska prestations- och tillgångsslag
3J

Avkastning som betalats på andel i ett utländskt fondföretag

3L

Andel i ett utländskt fondföretag

3M

Ränta som betalats/förmedlats från en annan EU-medlemsstat

3K

Ränta som betalats/förmedlats utanför EU

3N

Det sammanlagda beloppet av avkastning av försäljning, återköp eller
intäkt från inlösen vilka förmedlats från en annan EU-medlemsstat

11 FÖRTECKNING ÖVER LANDSKODER
Alla landskoder enligt standarden ISO 3166 finns på adressen
http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes/country_names_and_code
_elements.htm
12 EXEMPEL
Filen innehåller en transaktion med specifikation av skattskyldiga från betalare av
ränta enligt ISkL VSTVERIE (000) som producerats av TestiAccounting Pro
(048).
Specifikation
Anmälan gäller avkastning på avkastningsandel i en placeringsfond 2B (084) för
betalningsåret 2016 (058). Betalarens beteckning är 6612663-4 (010), mottagarens beteckning 131052-995Y (083), prestationsbelopp 2000 euro 33 cent
(534), förskottsinnehållning 550 euro 00 cent (535), fondens namn (540), placeringsfondens
FO-nummer
1234678-9
(541),
antalet
fondandelar
000011223344,667788 (542). Ordningsnumret för specifikationen är 1, som
också är värdet för avslutningskoden (999).
000:VSTVERIE
084:2B
058:2016
010:6612663-4
083:131052-995Y
534:2000,33
535:550,00
540:FONDENS NAMN
541:1234678-9
542:000011223344,667788
048:TestiAccounting Pro 1.0
999:1

