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2.2.2022 

1.0 Första version för skatteåret 2021 

 

Fast skatteår för # 510 felmeddelande 

1 ÖVERSIKT 

Syftet med dokumentet är att förklara formen av uppgifter som ska lämnas 

in och beskriva hur materialet kontrolleras. Ytterligare information finns 

även i dokumentet Elektroniska deklarationer och anmälningar Allmän 

beskrivning (pdf) (skatt.fi > Skatteförvaltningen > Utvecklare > 

Instruktioner > Elektroniska deklarationer och anmälningar, allmän 

beskrivning). 

2 BESKRIVNING AV DATAFLÖDET 

Detaljerade anvisningar för ifyllning av anmälan finns på 

Skatteförvaltningens webbplats Blanketter (skatt.fi > Skatteförvaltningen > 

Kontakta oss > Blanketter). 

Bestämmelser om hur man skickar in deklarationen ingår i 

Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering 

https://www.vero.fi/globalassets/tietoa-verohallinnosta/ohjelmistokehittajille/s%C3%A4hk%C3%B6isen-ilmoittamisen-yleiskuvaus_6.4_sv.pdf
https://www.vero.fi/globalassets/tietoa-verohallinnosta/ohjelmistokehittajille/s%C3%A4hk%C3%B6isen-ilmoittamisen-yleiskuvaus_6.4_sv.pdf
https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/kontakta-oss/blanketter/
https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/beslut/47166/skatteforvaltningens-beslut-om-elektroniska-tjänster-och-certifiering/


 

 

 

(skatt.fi > Detaljerade skatteanvisningar > Beslut > Skatteförvaltningens 

beslut om elektroniska tjänster och certifiering). 

Du kan kontrollera vilket autentiseringssätt som krävs för dataflödet och 

var i dataflödet auktoriseringen kan kontrolleras i sidan Autentiseringssätt, 

behörigheter och representationsrätter (Ilmoitin.fi > Anvisningar och 

hjälpmedel > Autentiseringssätt, behörigheter och representationsrätter). 

3 KORRIGERING AV UPPGIFTER 

En inlämnad elektronisk inkomstskattedeklaration korrigeras genom att 

skicka huvuddeklarationsblanketten och alla bilageblanketter som 

innehåller korrigerade uppgifter på nytt. Huvudblanketten måste skickas 

på nytt även om det inte finns någonting att korrigera i den. 

4 GILTIGHET 

Strukturerna och kontrollerna i denna postbeskrivning är giltiga i 

produktionsmiljön fr.o.m. 28.9.2021 och de är i kraft tills en ny version av 

postbeskrivningen publiceras. 

5 DATAFLÖDESKOMBINATIONER 

Kontrollera de dataflöden som kan skickas i samma fil med detta dataflöde 

i dokumentet Tillåtna blankettkombinationer för elektroniska 

inkomstskattedeklarationer (xlsx) (skatt.fi > Skatteförvaltningen > 

Utvecklare > Postbeskrivningar > Inkomstskattedeklarationer > Tillåtna 

blankettkombinationer för elektroniska inkomstskattedeklarationer). 

6 ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET / DEN TIDIGARE VERSIONEN 

 

Version Kod  Uppgift  Förklaring  

1.0   Ändringar i årtal 

 104 

105 

106 

107 

108 

Uppgiftslämnaren är en 

kapitalfondssammanslutning 

Förvaltningsarvoden 

Bolagsmannens inkomstandel i euro 

Den tysta bolagsmannens kapitalplacering vid 

räkenskapsperiodens utgång 

Skatteår då ägarbytet skett 

Lagts till som nya uppgifter 

 620 Bolagsmannens inkomstandel i procent Uppgiftens format har ändrats 

+D3,4 -> AN12 

 048 Information om det sändande programmet Har ändrats till obligatorisk 

uppgift. 

https://www.vero.fi/fi-FI
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?kieli=sv&tv=VSY06A
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?kieli=sv&tv=VSY06A
https://www.vero.fi/contentassets/c6b01d0d1b71480eae0e06e07031af21/yritysten-tuloverolomakkeet-ja-lomakeyhdistelm%C3%A4t_swe.xlsx
https://www.vero.fi/contentassets/c6b01d0d1b71480eae0e06e07031af21/yritysten-tuloverolomakkeet-ja-lomakeyhdistelm%C3%A4t_swe.xlsx


 

 

 

 

7 KOD-UPPGIFTSFÖRTEKNING 

 

Kod P/V Beräkni

ng/Unde

rsökning 

Beskrivning Form Tillåtna 

värden 

000 P  Postkod AN8 VSY06A20 

198 P  Programmets tidstämpel PPKKVVVV 

HHMMSS 

 

045 P  Förmedlingstjänstens kod AN3  

048 P  Information om det sändande programmet AN35  

014 P  Uppgift som identifierar den programvara som 

producerat anmälan 

YTUNNUS_A

N2 

 

010 P  Den skattskyldiges FO-nummer YTUNNUS2  

054 P  Räkenskapsperiod PPKKVVVV-

PPKKVVVV 

 

969 V * Inga uppgifter som ska deklareras (1 = Ja) N1 1, 

104 V  Uppgiftslämnaren är en 

kapitalfondssammanslutning 

Se anvisningen i avsnitt 10 för anmälan av 

denna punkt 

N1 1 

907 V  Delägare i en utländsk sammanslutning (1=ja) N1 1, 

904 V  Yrkande på avräkning av utländsk skatt 

(specificera på blankett 70A) (1=ja) 

N1 1, 

041 V  Kontaktperson som antecknats på 

skattedeklarationen 

AN70  

042 V  Kontaktpersonens telefonnummer AN35  

044 V  Kontaktpersonens e-postadress AN70  

OTS   Uträkning av inkomstskatt   

OT2   Intäkter av näringsverksamhet   

300 V * Omsättning G13,2  

318 V * Erhållna understöd och bidrag G13,2  



 

 

 

Kod P/V Beräkni

ng/Unde

rsökning 

Beskrivning Form Tillåtna 

värden 

301 V * Övriga rörelseintäkter G13,2  

OT2   Finansieringsintäkter   

302 V *H Erhållna dividender och överskott från andelslag 

(specificera på blankett 73B) 

G13,2  

303 V * Ränteintäkter G13,2  

304 V  Vinstandelar från sammanslutningar G13,2  

305 V * Den skattepliktiga andelen av inkomstandelarna 

(ISkL 16 och 16a §) 

G13,2  

561 V  Intäkter av kapitaliseringsavtal o.d. G13,2  

563 V  Skattepliktig andel G13,2  

306 V * Övriga finansieringsintäkter G13,2  

307 V  Nedskrivningar och deras återföringar G13,2  

308 V * Skattepliktig andel (NärSkL 5a §) G13,2  

311 V  Minskning av reserveringar G13,2  

312 V * Skattepliktig andel (NärSkL 43 och 47 §) G13,2  

OT2   Inkomstföring av privatbruket, om 

kostnaderna för privatbruket har dragits av i 

bokföringen 

  

313 V *V/P Privatbruk av bil (utredning i avdelning II) G13,2  

314 V * Privatbruk av varor G13,2  

315 V * Övrigt privatbruk G13,2  

316 V *H NÄRINGSVERKSAMHETENS 

SKATTEPLIKTIGA INTÄKTER SAMMANLAGT 

G13,2  

317 V  Resultaträkningens skattefria intäkter G13,2  

OT2   Intäkter från den personliga förvärvskällan   

330 V * Intäkter från den personliga förvärvskällan och 

skattepliktiga överlåtelsevinster (spec. på bl. 7B) 

G13,2  

331 V  Dividender från den personliga förvärvskällan 

och överskott från andelslag (specificera på 

G13,2  



 

 

 

Kod P/V Beräkni

ng/Unde

rsökning 

Beskrivning Form Tillåtna 

värden 

blankett 73B) 

332 V * 4. Intäkter från jordbrukets förvärvskälla 

sammanlagt (specificera på blankett 7C) 

G13,2  

OT2   Kostnader i näringsverksamheten   

OT2   Material och tjänster   

333 V * Inköp och förändringar av lager G13,2  

334 V * Köpta tjänster G13,2  

OT2   Personalkostnader   

335 V * Löner och arvoden G13,2  

336 V * Pensions- och lönebikostnader G13,2  

OT2   Avskrivningar o. nedskrivningar på 

anläggningstillgångar 

  

337 V * Avskrivningar (spec. på blankett 62) G13,2  

338 V * Avdragbar andel (NärSkL 24, 30-34, 36-41 §) G13,2  

339 V * Nedskrivningar på anläggningstillgångar G13,2  

340 V * Avdragbar andel (NärSkL 42 §) G13,2  

OT2   Övriga rörelsekostnader   

341 V * V/P Representationskostnader G13,2  

342 V * V/P Avdragbar andel (NärSkL 8 § 8 punkten) G13,2  

343 V * Hyror G13,2  

105 V * Förvaltningsarvoden G13,2  

344 V * Övriga avdragbara rörelsekostnader G13,2  

OT2   Icke-avdragbara kostnader   

365 V  Direkta skatter G13,2  

366 V  Böter och övriga avgifter av straffnatur G13,2  

367 V  Övriga kostnader som inte kan dras av G13,2  



 

 

 

Kod P/V Beräkni

ng/Unde

rsökning 

Beskrivning Form Tillåtna 

värden 

OT2   Finansiella kostnader   

346 V V/P Räntekostnader G13,2  

345 V  Avdragsbegränsade räntekostnader (NärSkL 18 

a) 

G13,2  

347 V *V/P Avdragbar andel G13,2  

348 V  Övriga finansiella kostnader G13,2  

349 V * Avdragbar andel av övriga finansiella kostnader G13,2  

352 V  Ökning av reserveringar G13,2  

353 V * Avdragbar andel (NärSkL 43, 46a, 47 §) G13,2  

354 V * Avdragbara kostnader som inte tagits upp i 

bokföringen (bl.a. utbildningsavdrag, specificera 

på blankett 79) 

G13,2  

355 V *H DET SAMMANLAGDA BELOPPET AV 

AVDRAGBARA KOSTNADER I 

NÄRINGSVERKSAMHETENS BESKATTNING 

G13,2  

356 V  Kostnader som ingår i den personliga 

förvärvskällan sammanlagt (specificera på 

blankett 7B) 

R13,2  

357 V  Kostnader i jordbrukets förvärvskälla 

sammanlagt  (specificera på blankett 7C) 

R13,2  

OTS   RESULTAT   

358 V H #359 Resultat av näringsverksamheten R13,2  

360 V  Resultat i den personliga förvärvskällan R13,2  

362 V  Resultat i jordbrukets förvärvskälla R13,2  

OTS   FÖRLUST   

359 V H #358 Förlust av näringsverksamheten R13,2  

361 V  Förlust från den personliga förvärvskällan R13,2  

363 V  Förlust från jordbrukets förvärvskälla R13,2  

OTS   Uppgifter om bolagsmän och om hyror, 

räntor, överlåtelsepriser och övriga 

  



 

 

 

Kod P/V Beräkni

ng/Unde

rsökning 

Beskrivning Form Tillåtna 

värden 

betalningar till bolagsmännen eller deras 

anhöriga 

001 V  Deluppgiftsgruppen 760-633 börjar N8  

760 V * V/P Bolagsmannens namn AN70  

761 V * V/P Bolagsmannens personbeteckning eller FO-

nummer 

HETU2  

606   Bolagsman 

1=Tyst 

2=Ansvarig 

N1 1,2 

619   Saldot på den ansvariga bolagsmannens 

privatkonto vid utgången av 

räkenskapsperioden 

G13,2  

106 V * Bolagsmannens inkomstandel i euro R13,2  

620   Bolagsmannens inkomstandel i procent 

Uppgiftens format är vanligtvis +D3,4. 

Uppgiftens format hos 

kapitalfondssammanslutningar är +D3,8. 

AN12  

107 V * Den tysta bolagsmannens kapitalplacering vid 

räkenskapsperiodens utgång 

R13,2  

621   Delägaren har arbetat i bolaget under 

räkenskapsperioden (1=Ja) 

N1 1 

631 V * V/P Hyror R13,2  

632 V * V/P Räntor R13,2  

506 V * V/P Överlåtelsepriser R13,2  

633 V * V/P Övriga R13,2  

009 V  Deluppgiftsgruppen 760-633 upphör N8  

OTS   Specifikation av sådana lägenheter och 

fastigheter som hör till 

näringsverksamhetens tillgångar och som 

bolagsmän använt som sina egna eller sina 

familjers bostäder 

  

001 V  Deluppgiftsgruppen 600-604 börjar N8  



 

 

 

Kod P/V Beräkni

ng/Unde

rsökning 

Beskrivning Form Tillåtna 

värden 

600 V * Delägarens personbeteckning HETU2  

601 V * V/P Fastighetens eller fastighets-

/bostadsaktiebolagets namn 

AN70  

603 V * V/P Användningstid som bostad PPKKVVVV-

PPKKVVVV 

 

604 V * V/P Värde som använts vid uträkningen av 

nettoförmögenheten 

R13,2  

009 V  Deluppgiftsgruppen 600-604 upphör N8  

OTS   Uträkning av icke-avdragbara 

räntekostnader (NärSkL 18.2 §) 

  

652 V  Rättat negativt eget kapital R13,2  

653 V  Grundränta+1% +D2,2  

383 V V/P Räntor, som inte är avdragbara från inkomsten 

av näringsverksamhetens förvärvskälla 

R13,2  

OTS   Uträkning av förmögenhet   

OT2   Näringsverksamhetens tillgångar   

OT2   Anläggningstillgångar   

701 V * Immateriella rättigheter R13,2  

702 V * Långfristiga utgifter R13,2  

703 V *H Fastigheter (spec. på blankett 18B) R13,2  

704 V * Maskiner och inventarier R13,2  

705 V *H Värdepapper som utgör anläggningstillgångar 

(spec. på blankett 8B) 

R13,2  

706 V * Övriga anläggningstillgångar R13,2  

707 V  Anläggningstillgångar sammanlagt R13,2  

OT2   Omsättningstillgångar   

708 V * Varor R13,2  

709 V * Övriga omsättningstillgångar R13,2  



 

 

 

Kod P/V Beräkni

ng/Unde

rsökning 

Beskrivning Form Tillåtna 

värden 

710 V  Omsättningstillgångar sammanlagt R13,2  

OT2   Övriga placeringsfordringar   

711 V * Kundfordringar G13,2  

712 V * Lånefordringar G13,2  

713 V * Resultatregleringa G13,2  

714 V * Kassa G13,2  

715 V * Bank G13,2  

745 V *H Finansiella värdepapper (specificera på blankett 

8B) 

G13,2  

716 V * Övriga finansieringstillgångar G13,2  

717 V  Finansieringstillgångar sammanlagt G13,2  

718 V *H NÄRINGSVERKSAMHETENS TILLGÅNGAR 

SAMMANLAGT 

G13,2  

OT2   Näringsverksamhetens skulder   

719 V * Långfristiga lån från finansiella institut R13,2  

746 V * Kortfristiga lån från finansiella institut R13,2  

720 V * Leverantörsskulder R13,2  

721 V * Skulder till delägare R13,2  

722 V * Resultatregleringar R13,2  

723 V * Övriga långfristiga skulder R13,2  

724 V * Övriga kortfristiga skulder R13,2  

747 V * Det rättade negativa egna kapitalet R13,2  

725 V *H NÄRINGSVERKSAMHETENS SKULDER 

SAMMANLAGT 

G13,2  

OTS   Nettoförmögenhet i näringsverksamheten   

733 V *H #734 Positiv nettoförmögenhet i näringsverksamheten R13,2  

734 V *H #733 Negativ nettoförmögenhet i R13,2  



 

 

 

Kod P/V Beräkni

ng/Unde

rsökning 

Beskrivning Form Tillåtna 

värden 

näringsverksamheten 

OTS   Personlig förvärvskälla   

726 V * Fordringar hos delägare R13,2  

727 V * Övriga fordringar R13,2  

728 V * Övriga tillgångar R13,2  

729 V * Tillgångar sammanlagt R13,2  

730 V  Skulder från personlig förvärvskälla sammanlagt R13,2  

OTS   Jordbrukets förvärvskälla   

731 V * Jordbrukets tillgångar sammanlagt (specificera 

på blankett 7C) 

R13,2  

732 V * Jordbrukets skulder sammanlagt R13,2  

735 V *#736 Jordbrukets positiva nettoförmögenhet R13,2  

736 V *#735 Jordbrukets negativa nettoförmögenhet R13,2  

OTS   Specifikation av näringssammanslutningens 

eget kapital 

  

737 V *H De tysta bolagsmännens insatser vid 

räkenskapsperiodens ingång 

R13,2  

738 V *H Ändring i de tysta bolagsmännens insatser G13,2  

739 V *H Övrigt eget kapital vid räkenskapsperiodens 

ingång 

G13,2  

740 V *H Vinstandel till de tysta bolagsmännen R13,2  

741 V *H De ansvariga bolagsmännens privata 

uttag/privata placeringar 

G13,2  

742 P *H Räkenskapsperiodens vinst/förlust (bokföring) G13,2  

743 V *H Eget kapital sammanlagt G13,2  

OTS   Revision   

177 V *V/P Revisionen har verkställts (1=ja, 2=nej, 

verkställs senare, 3=nej, man har inte valt en 

revisor) 

N1 1,2,3, 



 

 

 

Kod P/V Beräkni

ng/Unde

rsökning 

Beskrivning Form Tillåtna 

värden 

178 V V/P Innehåller revisionsberättelsen sådana negativa 

utlåtanden, anmärkningar eller tilläggsuppgifter 

som avses i 3 kap. 5 § i revisionslagen? (1=ja, 

2=nej) 

N1 1,2, 

OTS   Ändringar i ägarandelar och förluster 

Ange det skatteår då mer än hälften av 

sammanslutningens andelar bytt ägare på 

grund av annat förvärv än arv eller testamente. 

Om ägarbytet har skett stegvis under flera års 

tid ska du ange det skatteår före vilket eller 

under vilket de förluster har uppstått som på 

grund av ägarbytena inte är avdragsgilla. 

  

108 V * Skatteår då ägarbytet skett VVVV  

OTS   Överlåtelsevinster av värdepapper och 

fastigheter som utgör anläggningstillgångar 

  

393 V  Vinster för överlåtelse av värdepapper och 

fastigheter som ingår i anläggningstillgångarna 

sammanlagt 

R13,2  

OTS   Betalda löner   

394 V  Beloppet av löner som beaktas vid uträkningen 

av kapitalinkomstandelen 

R13,2  

999 P  Postens sluttecken N8  

 

  



 

 

 

8 KONTROLLER 

 

Ny/ 

Andr 

Kod  

 

Beskrivning av beräkningsregel eller kontroll 

 316 =300+318+301+302+303+305+306+308+312+313+314+315+563 

 

#1677;Omsättning (300) + Erhållna understöd och bidrag (318) + Övriga 

rörelseintäkter (301) + Erhållna dividender och överskott från andelslag (302) + 

Ränteintäkter (303) + Den skattepliktiga andelen av inkomstandelarna (305) + 

Övriga finansieringsintäkter (306) + Nedskrivningar och deras återföringar 

skattepliktig andel (NärSkL 5a §) (308) + Minskning av reserveringar skattepliktig 

andel (312) + Privatbruk av bil (313) + Privatbruk av varor (314) + Övrigt 

privatbruk (315)  + Skattepliktig andel (563) ska vara lika stor som 

Näringsverksamhetens skattepliktiga intäkter sammanlagt (316). 

Ändr 355 =333+334+335+336+338+340+342+343+344+347+349+353+354 

 

#1787;Inköp och förändringar av lager (333) + Köpta tjänster (334) + Löner och 

arvoden (335) + Pensions- och lönebikostnader (336) + Avskrivningar avdragbar 

andel (338) + Nedskrivningar på anläggningstillgångar avdragbar andel (340) + 

Avdragbar andel av representationskostnaderna (342) + Hyror (343) + 

Förvaltningsarvoden (105) + Övriga avdragbara rörelsekostnader (344) + 

Räntekostnader avdragbara andel (347) + Övriga finansiella kostnader 

avdragbara andel (349) + Ökning av reserveringar avdragbar andel (353) + 

Avdragbara kostnader som inte tagits upp i bokföringen (354) ska vara lika stor 

som Det sammanlagda beloppet av avdragbara kostnader i 

näringsverksamhetens beskattning (355). 

 337 

338 

#1044;Om uppgiften Avskrivningar(337) har ett annat värde än noll, ange även 

Avdragbar andel av avskrivningarna (338). Uppgiften 338 kan få värdet 0. 

 337 

338 

#1045;Om uppgiften Avdragbar andel av avskrivningarna (338) har ett annat 

värde än noll, ska även Avskrivningar (337) ha ett annat värde än noll. 

 339 

340 

#1046;Om uppgiften Nedskrivningar på anläggningstillgångar (339) har ett annat 

värde än noll, ange även Avdragbar andel av nedskrivningar på 

anläggningstillgångar (340). Uppgiften 340 kan få värdet 0. 

 339 

340 

#1047;Om uppgiften Avdragbar andel av nedskrivningar på anläggningstillgångar 

(340) har ett annat värde än noll, ska även Nedskrivningar på 

anläggningstillgångar (339) ha ett annat värde än noll. 

 341 

 

#399;Om uppgiften Representationskostnader (341) är annat än noll, ange även 

Avdragbar andel av representationskostnader (342). 

 342  #834; Uppgift Avdragbar andel av representationskostnaderna (342) får vara 

högst 50 % av uppgiften Representationskostnader (341). 

 342 #836;Om uppgift Avdragbar andel av representationskostnaderna (342) är annat 

än noll, ange även Representationskostnader (341) med ett annat värde än noll. 

 346 

347 

#837;Om uppgift "Räntekostnader avdragbar andel" (347) är annat än noll, ange 

även "Räntekostnader" (346) och uppgiften 347 ska vara mindre eller lika stor som 

346. 

 358 = 316-355 om resultatet är positivt 



 

 

 

Ny/ 

Andr 

Kod  

 

Beskrivning av beräkningsregel eller kontroll 

359 =|316-355| om resultatet är negativt 

 

#403;Näringsverksamhetens skattepliktiga intäkter sammanlagt (316) – Det 

sammanlagda beloppet av avdragbara kostnader i näringsverksamhetens 

beskattning (355) ska vara lika stor som Resultat av näringsverksamheten (358) 

eller Förlust av näringsverksamheten (359). 

 358#359 #802;Endast den ena av koderna Resultat av näringsverksamheten (358) eller 

Förlust av näringsverksamheten (359) kan ha ett annat värde än noll. 

 360 

361 

=330-356 om resultatet är positivt 

= |330-356| om resultatet är negativt 

 

#413;Intäkter från den personliga förvärvskällan och skattepliktiga 

överlåtelsevinster (330) - Kostnader som ingår i den personliga förvärvskällan 

sammanlagt (356) ska vara lika stor som Resultat i den personliga förvärvskällan 

(360) eller Förlust från den personliga förvärvskällan (361). 

 362 

363 

362=332 - 357 om resultatet är positivt, om det är negativt 

363 =-(332-357) 

 

#414;Intäkter från jordbrukets förvärvskälla sammanlagt" (332) - Kostnader i 

jordbrukets förvärvskälla sammanlagt (357) ska vara lika stor som Resultat i 

jordbrukets förvärvskälla (362) eller Förlust från jordbrukets förvärvskälla (363). 

 606 

619 

620 

621 

761 

#1449; Om du har uppgiften Bolagsman 1=Tyst, 2=Ansvarig (606) och/eller Saldot 

på den ansvariga bolagsmannens privatkonto vid utgången av 

räkenskapsperioden (619) och/eller Bolagsmannens inkomstandel i procent (620) 

och/eller Delägaren har arbetat i bolaget under räkenskapsperioden (1=Ja), ska 

du också ange uppgifen Bolagsmannens personbeteckning eller FO-nummer 

(761). 

 606 

619 

#1413; Om du har uppgiften Bolagsmannen är ansvarig (606:2), ska du också 

ange uppgiften Saldot på den ansvariga bolagsmannens privatkonto vid utgången 

av räkenskapsperioden (619). Uppgiftens 619 värde kan vara noll. 

 600 

601 

603 

604 

#1435; Om du har lämnat någon av uppgifterna Delägarens personbeteckning 

(600), Fastighetens eller fastighets-/bostadsaktiebolagets namn (601), 

Användningstid som bostad (603) eller Värde som använts vid uträkningen av 

nettoförmögenheten (604), ska du lämna alla uppgifter. 

 603 #510; Den sista dagen av Användningstid som bostad (603) ska vara under 

skatteåret 2021. 

 718 701+702+703+704+705+706+708+709+711+712+713+714+715+745+716 = 718 

 

#415;Immateriella rättigheter (701) + Långfristiga utgifter (702) + Fastigheter (703) 

+ Maskiner och inventarier (704) + Värdepapper som utgör anläggningstillgångar 

(705) + Övriga anläggningstillgångar (706) + Varor (708) + Övriga 

omsättningstillgångar (709) + Kundfordringar (711) + Lånefordringar (712) + 

Resultatregleringar (713) + Kassa (714) + Bank (715) + Finansiella värdepapper 

(745) + Övriga finansieringstillgångar (716) ska vara lika stor som 

Näringsverksamhetens tillgångar sammanlagt (718). 



 

 

 

Ny/ 

Andr 

Kod  

 

Beskrivning av beräkningsregel eller kontroll 

 725 719+746+720+721+722+723+724-747 = 725 

 

#416;Långfristiga lån från finansiella institut (719) + Kortfristiga lån från finansiella 

institut (746) + Leverantörsskulder (720) + Skulder till delägare (721) + 

Resultatregleringar (722) + Övriga långfristiga skulder (723) + Övriga kortfristiga 

skulder (724) ) – Rättat negativt eget kapital (747) ska vara lika stor som 

Näringsverksamhetens skulder sammanlagt (725). 

 747 #838;Om uppgiften Rättat negativt eget kapital (747) är annat än noll, ska man 

ange också Räntor, som inte är avdragbara från inkomsten av 

näringsverksamhetens förvärvskälla (383).  Om 383 är tom, anges noll. Om 383 är 

tom, anges noll. 

 733 718 -725 = 733 om resultatet är positivt eller |734| om resultatet är negativt 

 

#417;Näringsverksamhetens tillgångar sammanlagt (718) – 

Näringsverksamhetens skulder sammanlagt (725) ska vara lika stor som Positiv 

nettoförmögenhet av näringsverksamheten (733) eller Negativ nettoförmögenhet i 

näringsverksamheten (734). 

 733#734 733 eller 734 

 

#991;Endast den ena av koderna Positiv nettoförmögenhet i  

näringsverksamheten" (733) eller Negativ nettoförmögenhet i  

näringsverksamheten" (734) kan ha ett annat värde än noll.  

 729 726+727+728 = 729 

 

#418; Fordringar hos delägare (726) + Övriga fordringar (727) + Övriga tillgångar 

(728) ska vara lika stor som Tillgångar sammanlagt (729). 

 735 731-732 = 735 om resultatet är positivt eller |736| om resultatet är negativt 

 

#419; Jordbrukets tillgångar sammanlagt (731) – Jordbrukets skulder sammanlagt 

(732) ska vara lika stor som Jordbrukets positiva nettoförmögenhet (735) eller 

Jordbrukets negativa nettoförmögenhet (736). 

 735#736 735 eller 736 

 

#992;Endast den ena av koderna Jordbrukets positiva nettoförmögenhet (735) 

eller Jordbrukets negativa nettoförmögenhet (736) kan ha ett annat värde än noll. 

 743 737 + 738 +739 - 740 +741 +742 = 743 

 

#420; De tysta bolagsmännens insatser vid räkenskapsperiodens ingång (737) + 

Ändring i de tysta bolagsmännens insatser (738) + Övrigt eget kapital vid 

räkenskapsperiodens ingång (739) - Vinstandel till de tysta bolagsmännen (740) + 

De ansvariga bolagsmännens privata uttag/privata placeringar (741) + 

Räkenskapsperiodens vinst/förlust (742) ska vara lika stor som Eget kapital 

sammanlagt (743). 

 177 

178 

Om 177 = 1 ange också 178 

 



 

 

 

Ny/ 

Andr 

Kod  

 

Beskrivning av beräkningsregel eller kontroll 

#442; Om värdet av uppgiften Revisionen har verkställts (177) är 1 (Ja), ange 

också uppgiften Innehåller revisionsberättelsen sådana negativa utlåtanden, 

anmärkningar eller tilläggsuppgifter som avses i 15 § i revisionslagen?  (178).  

 177 

178 

Om 177 = 2 eller 3, får man inte ange 178 

 

#471; Om värdet av uppgiften Revisionen har verkställts (177) är 2 (nej, verkställs 

senare) eller 3 (nej, man har inte valt en revisor), får man inte ange Innehåller 

revisionsberättelsen sådana negativa utlåtanden, anmärkningar eller 

tilläggsuppgifter som avses i 15 § i revisionslagen?  (178). 

 969 

761 

742 

#1436; Om du har inga uppgifter som ska deklareras (969:1) är 

Räkenskapsperiodens vinst/förlust (bokföring) (742) och Bolagsmannens 

personbeteckning eller FO-nummer (761) obligatoriska uppgifter. 

 969 

041 

044 

042 

048 

014 

#1446; Om du har inga uppgifter som ska deklareras (1=Ja) (969), får du inte 

lämna andra uppgifter än obligatoriska uppgifter och uppgifter om personen som 

lämnar kompletterande uppgifter för deklarationen (041, 044, 048) och Information 

om det sändande programmet (014). 

Ny 104 

105, 

106, 

107, 108 

#1771; Du kan lämna uppgifterna Förvaltningsarvoden (105), Bolagsmannens 

inkomstandel i euro (106), Den tysta bolagsmannens kapitalinsats vid 

räkenskapsperiodens utgång (107), Skatteår under vilket bytet skett (108) endast 

om du har angett uppgiften Uppgiftslämnaren är en kapitalfondssammanslutning 

(104). 

Ny 620 #1772; Om minst en uppgift om Bolagsmannens inkomstandel har angetts i 

procent (620), ska också de övriga uppgifterna Bolagsmannens inkomstandel i 

samma anmälan anges i procent (620). 

Ny 106 

620 

#1774; Uppgiften Bolagsmannens inkomstandel ska anges antingen i euro (106) 

eller i procent (620). Du kan inte lämna båda uppgifterna. 

Ny 106 #1775; Om uppgifter om bolagsmäns inkomstandelar har angetts i euro (106), ska 

det sammanlagda beloppet av samtliga bolagsmäns inkomstandelar vara lika stort 

som Resultat av näringsverksamhet (358) + Resultat av personlig förvärvskälla 

(360) + Resultat av jordbrukets förvärvskälla (362) 

Ny 620 #1776; Om Uppgiftslämnaren är en kapitalfondssammanslutning (104) ska 

uppgiften Bolagsmannens inkomstandel i procent (620) anges i formatet +D3,8. I 

andra fall är uppgiftens format +D3,4. 

 

9 ANMÄRKNINGAR 

 

Ny/ 

Andr 

Kod Beskrivning av anmärkningen 

 316 eller 

355 

358 eller 

359 

#839; Om "Näringsverksamhetens skattepliktiga intäkter sammanlagt" (316) eller 

"Det sammanlagda beloppet av avdragbara kostnader i näringsverksamhetens 

beskattning" (355) har angetts med ett annat värde än noll, ska även "Resultat av 

näringsverksamheten" (358) eller "Förlust av näringsverksamheten" (359) anges. 



 

 

 

Ny/ 

Andr 

Kod Beskrivning av anmärkningen 

 734 eller 

733 

718 eller 

725 

#835; Om antingen "Näringsverksamhetens tillgångar sammanlagt" (718) eller 

"Näringsverksamhetens skulder sammanlagt" (725) har ett annat värde än noll, 

ange också "Positiv nettoförmögenhet av näringsverksamheten" (733) eller 

"Negativ nettoförmögenhet i näringsverksamheten" (734). 

 743 

737, 

738, 

739, 

740, 

741, 742 

#840; Om en av uppgifterna "De tysta bolagsmännens insatser vid 

räkenskapsperiodens ingång" (737), "Ändring i de tysta bolagsmännens insatser" 

(738), "Övrigt eget kapital vid räkenskapsperiodens ingång" (739), "Vinstandel till 

de tysta bolagsmännen" (740), "De ansvariga bolagsmännens privata uttag/privata 

placeringar" (741) eller "Räkenskapsperiodens vinst/förlust" (742) är annat än noll, 

ska även "Eget kapital sammanlagt" (743) anges. 

 302 Om Erhållna dividender och överskott från andelslag (302) har angetts med ett 

värde som avviker från noll och blankett 73B inte lämnats in, visas en anmärkning. 

 

#1037; Du har deklarerat uppgifter i punkt Erhållna dividender och överskott från 

andelslag (302) på blanketten 6A, lämna in också en specifikation av dividender 

och överskott från andelslag på blanketten 73B. 

 331 Du får en anmärkning om du har angett uppgiften Dividender från den personliga 

förvärvskällan och överskott från andelslag (331) med ett värde som avviker från 

noll och inte lämnat in blankett 73B. 

 

#1175; Du har deklarerat uppgifter i punkt Dividender från den personliga 

förvärvskällan och överskott från andelslag (331) på blanketten 6A, specificera 

också dividender och överskott från andelslag på blanketten 73B. 

 703 Om Fastigheter (703) har angetts med ett värde som avviker från noll och blankett 

18B inte lämnats in, visas en anmärkning. 

 

#1038; Du har deklarerat uppgifter i punkt Fastigheter (703) på blanketten 6A, 

lämna in också en specifikation av fastigheter på blanketten 18B. 

 705 

745  

Om Värdepapper som utgör anläggningstillgångar (705) eller Finansiella 

värdepapper (745) har angetts med ett värde som avviker från noll och blankett 

8B inte lämnats in, visas en anmärkning. 

 

#1039; Du har deklarerat uppgifter i punkt Värdepapper som utgör 

anläggningstillgångar (705) eller Finansiella värdepapper (745) på blanketten 6A, 

lämna in också en specifikation av dessa värdepapper på blanketten 8B. 

 606 

619 

#1414; Om du har angett uppgiften Bolagsman är tyst (606:1) får du inte lämna 

uppgiften Saldot på den ansvariga bolagsmannens privatkonto vid utgången av 

räkenskapsperioden (619). 

 178 Om uppgiften Innehåller revisionsberättelsen sådana yttranden med avvikande 

mening, anmärkningar eller tilläggsuppgifter som avses i 3 kap. 5 § i 

revisionslagen? (178) har värdet 1 (=ja), visas en anmärkning 

 

#650; Innehåller revisionsberättelsen säkert negativa utlåtanden? 

 



 

 

 

10 ANVISNING TILL UPPGIFTEN UPPGIFTSLÄMNAREN ÄR EN 

KAPITALFONDSSAMMANSLUTNING 

Följande uppgifter i postbeskrivningen kan anges endast om du har angett 

uppgiften Uppgiftslämnaren är en uppgift om kapitalfond (104): 

104 Uppgiftslämnaren är en kapitalfond 

Ange uppgiften om uppgiftslämnaren är ett kommanditbolag vars enda och 

faktiska syfte är att bedriva kapitalplaceringsverksamhet..  

105 Förvaltningsarvoden 

Ange beloppet av förvaltningsarvode som ska dras av från inkomst. 

106 Bolagsmannens inkomstandel i euro 

Ange beloppet av inkomstandel som delas ut till bolagsmannen i euro. Ange 

inkomstandelens belopp före avdrag av förluster från skatteårets resultat 

(Skatteförvaltningen drar automatiskt av de förluster som fastställts i 

beskattningen för de föregående åren).  Obs! Alternatit kan uppgiften kan 

anges i procent med kod 620 Bolagsmannens inkomstandel i procent. 

Uppgiften ska anges med samma kod (antingen i euro eller i procent) för alla 

bolagsmän. 

107 Den tysta bolagsmannens kapitalplacering vid räkenskapsperiodens 

utgång 

Ange beloppet av den tysta bolagsmannens kapitalinsats i euro före utgången 

av räkenskapsperioden. 

108 Skatteår då ägarbytet har skett 

Ange det skatteår då mer än hälften av sammanslutningens andelar bytt 

ägare på grund av annat förvärv än arv eller testamente. Om ägarbytet har 

skett stegvis under flera års tid ska du ange det skatteår före vilket eller under 

vilket de förluster som på grund av ägarbytena inte är avdragsgilla har 

uppstått. 

304 Vinstandelar från sammanslutningar/305 Den skattepliktiga andelen 

av inkomstandelarna (ISkL 16 och 16a §) 

Om du lämnar uppgifter om inkomstandelar från andra sammanslutningar ska 

du på blanjett 37 lämna specifikationsuppgifter om inkomstandelarna. 

 


