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Versionshistoria
Datum

Version

2.1.2018

1.0

Första version för skatteåret 2018

1.6.2018

1.1

Texten i punkt 9.2 har uppdaterats
Kontroll som tagits bort: 010 och 083 beteckningar får inte vara samma

14.11.2018

Sista dagen för inlämning av uppgifter har korrigerats till 4.2.2019 (tidigare 31.1.2019).

10.12.2018

1

Beskrivning

1.2

En ny kontroll i anslutning till uppgifterna 286 och 287 har lagts till

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 > Skatteförvaltningen > Information om beskattning > Utvecklare > Instruktioner
> Elektroniska deklarationer och anmälningar, allmän beskrivning.
Om utdelningsbeslutet fattats i annan valuta än euro, ska beloppen i denna årsanmälan räknas om i euro enligt den faktiska omräkningsdagens gällande valutakurs.

2

BESKRIVNING AV DATAFLÖDET
Du kan kontrollera här hurdant autentiseringssätt och hur stark Katso-kod och behörighet det krävs för dataflödet samt var i dataflödet auktoriseringen kontrolleras.
Med denna årsanmälan anmäls de dividender från utländska bolag vilka mottagits av
fysiska och juridiska personer som är allmänt skattskyldiga i Finland. Skyldigheten att
lämna uppgifter grundar sig på 15 § i lagen om beskattningsförfarande och på Skattestyrelsens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter.
Anmälningsskyldigheten gäller följande:
 depåbevis som behandlas i det finska värdeandelssystemet (s.k. FDR-bevis)
samt de dividender som betalas på basis av utländska aktier och
 övriga dividender som betalas på basis av utländska aktier.
Dividender till begränsat skattskyldiga anmäls enligt postbeskrivningen VSRAERIE
(Årsanmälan om prestationer till begränsat skattskyldiga).
Dividendinkomster från tillgångar som placerats enligt ett avtal om långsiktigt sparande (L om bundet långtidssparande) anmäls inte.

3

KORRIGERING AV UPPGIFTER
Anvisningen har publicerats på skatt.fi > Skatteförvaltningen > Information om beskattning > Utvecklare > Instruktioner > 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. 17.12.2018 och de är i kraft tills en ny version av postbeskrivningen publiceras.
Uppgifterna som lämnas för år 2018 ska vara framme senast 4.2.2019.
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ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET

Version
1.2

Kod
151-158/286

1.1

159-166/287
140-150/010
11-21/083

1.0

Uppgift
Datumet då beslut om dividendutdelning
fattades
Datumet då dividenden kan lyftas
Kontoförvaltarens FO-nummer
Dividendtagarens personbeteckning eller
FO-nummer
Transaktionsslag
Utbetald nettodividend
Det dividendutdelande bolagets X-beteckning
Radering
ISIN-kod
Programvara som producerat anmälan
Uppgift som indentifierar den programvara
som producerat anmälan
Kontaktpersonens namn
Kontaktpersonens telefonnummer
Kostnader som ansluter sig till dividendutdelning
Dividend per aktie 
Bruttodividend

9/087
58-69/283
167-75/293
9/082
266-277/097
297-331/048
332-343/014
344-378/041
379-413/042
35-43/280
22-34/281

6

70-104/085

Dividendtagarens namn

48-57/282

Uttagen källskatt

159-166/287

Datumet då dividenden kan lyftas

249-265/292

Antalet aktier (st.)

Förklaring
Kontroll som lagts till #1472
Kontroll som tagits bort #1308
Har tagits bort och ändrats till reservutrymme
Lagts till som ny uppgift

Lagts till som ny uppgift, samtidigt har reservutrymmet 35–47minskat
Texten och betydelsen har ändrats
Uppgiftens format har ändrats
+N12  R10,2
Uppgiftens längd har ändrats AN70 -> AN35
Positionerna 105–139 har ändrats till reservutrymme
Uppgiftens format har ändrats
+N10  R7,2
Frivillig uppgift (V) har ändrats till obligatorisk (P)
Uppgiftens format har ändrats +N16 ->
+D10,6, samtidigt har Reservutrymmet
265–282 minskat
Längden på en post med fast längd har ändrats 296  413

UPPGIFTSFÖRTECKNING

Position Kod

P/V

T

L/T

1-8
9
10
11-21

000
082

P
V

T

083

P

T

22-34
35-43
44-47
48-57
58-69
70-104
105-139
140-150
151-158

281
280

P
V

282

V

085

V/P

ET

*

010
286

P
P

T
T

*

*

Beskrivning
Postkod
Radering
Reservutrymme
Dividendtagarens personbeteckning eller FOnummer
Dividend (brutto)
Kostnader som ansluter sig till dividendutdelning
Reservutrymme
Uttagen källskatt
Reservutrymme
Dividendtagarens namn
Reservutrymme
Kontoförvaltarens FO-nummer
Datumet då beslut om dividendutdelning fattades

Form
AN8
A1
YTUNNUS||
HETU
R10,2
R6,2
R7,2
AN35
YTUNNUS2
PPKKVVVV

Tillåtna
värden
VSULKOSE
D

Se sektion 9.1 Datumet då beslut om dividendutdel159-166 287

P

ning fattades
Datumet då dividenden kan lyftas

T

PPKKVVVV

Se sektion 9.2 Datumet då dividend kan lyftas
167-175
176-245 051

P

T

246-247 034

P

T

248

291

P

266-277 097
278-282
283-296 198

V

297-331 048
332-343 014

V
P

344-378 041
379-413 042
999

V
V
P

Landskod för det dividendutdelande bolaget
Se sektion 10 Landskoder
Dividendutdelarens typ av bolag den dag då beslut
om dividendutdelningen fattades

*
ET

P

1 = Offentligt noterat bolag (ISkL 33 a § 2 mom.)
2 = Annat bolag
Se sektion 9.3 Typ av bolag
Antalet aktier (st.)
Se sektion 9.5 Antalet aktier (st.)
Aktiens ISIN-kod
Reservutrymme
Programmets tidstämpel

AN70
MAA
TUNNUS
N1

1,2

+D10,6
ISINKOODI

PPKKVVVV
HHMMSS
Programvara som producerat anmälan
AN35
Uppgift som indentifierar den programvara som pro- Yducerat anmälan
TUNNUS_AN
2
Kontaktpersonens namn
AN35
Kontaktpersonens telefonnummer
PUHELIN2
Avslutningskod
+N8

T

KONTROLLER
Ny/
Ändr

Ny

8

*

P

249-265 292

7

Reservutrymme
Namn på dividendutdelarbolag

Kod

Beskrivning av beräkningsregel eller kontroll

034

Landkod (034) för ett bolag som utdelar dividend får inte vara FI

292
083
085
286
287

#146; Landkod för ett bolag som utdelar dividend får inte vara FI
#1284; Antalet aktier (292) ska vara annat än noll.
#1331; Om dividendtagarens personbeteckning eller FO-nummer (083) är en konstgjord
beteckning ska dividendtagarens namn (085) anges
#1472; Datumet då beslut om dividendutdelning fattades (286) måste vara mindre än
eller lika stor som Datumet då dividenden kan lyftas (287)

ANMÄRKNINGAR
Ny/
Ändr

Kod

Huomautuksen kuvaus

280
281

Kostnaderna (280) får vara högst tio procent av bruttodividenden (281)
#1332; Är du säker på att kostnaderna är så här stora?

9

9.1

EXEMPEL OCH INSTRUKTIONER

Datumet då beslut om dividendutdelning fattades
Som datum för dividendutdelningsbeslut anges den dag då bolaget har fattat beslutet
om dividendutdelningen. Om man inte vet när beslutet om dividendutdelning har fattats, anges ett datum som är så nära den rätta beslutsdagen som möjligt.

9.2

Datumet då dividend kan lyftas
Datumet då dividenden kan lyftas ska anges om bolaget i samband med att beslutet
om dividendutdelningen fattades samtidigt beslöt om att dividenden kan lyftas först
vid senare tidpunkt. Datumet då dividenden står att lyfta ska infalla under det år för
vilket årsanmälan lämnas.

9.3

Typ av bolag
Posten ska innehålla uppgift om utdelarbolaget är ett offentligt noterat bolag eller annat bolag.
Enligt 33 a § i inkomstskattelagen avses med ett offentligt noterat bolag ett sådant
bolag vars aktier (eller någon av aktieserierna), när beslut om dividendutdelning fatttas, är föremål för offentlig handel:
1. På NASDAQ OMX Helsinki Ab:s börslista eller Pre-lista
2. på en annan reglerad marknad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och på en annan reglerad och av myndigheterna övervakad marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
3. i multilateral handel i Finland eller annanstans inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet 9.11.2007 eller därefter, förutsatt att bolagets aktie har tagits upp till offentlig handel på bolagets ansökan eller med dess samtycke.

9.4

Skatt som betalats i utlandet
Vid påförande av finsk skatt på dividenderna beaktas den skatt som betalats för dividenden utomlands, dock högst till det belopp som bestäms genom skatteavtalet.

9.5

Antalet aktier (st.)
Ange det antal av aktier i det utdelande bolaget som dividendtagaren ägde på avstämningsdagen eller den dag då utdelningsbeslutet fattades.

9.6

Aktiens ISIN-kod
Aktiens ISIN-kod ska anges endast om kontoförvaltaren lämnar uppgifterna i
stället för betalaren. Om samma kontoförvaltare betalar dividender från olika
värdeandelskonton till samma mottagare och dividenderna betalas för sådana
aktier som har samma ISIN-kod, lämna endast en årsanmälan om dividenderna.

10 LANDSKODER
Kontrollera giltiga skatteavtal och landskoderna enligt standarden ISO 3166 i Listan
över landskoder.

