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Ändringshistoria 

 

Dag Version Beskrivning 

27.09.2022 1.0 Första version för skatteåret 2022 

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 

(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). 

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/
https://www.vero.fi/fi-FI
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?kieli=sv&tv=VSY005
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?kieli=sv&tv=VSY005


 

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. 27.9.2022 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 

    

 

7 KOD-UPPGIFTSFÖRTECKNING 

 

Kod P/V Beräkni

ng/Unde

rsökning 

Beskrivning Form Tillåtna 

värden 

000 P  Postkod AN8 VSY00522 

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 

Y-

TUNNUS_AN2 

 

010 P  Den skattskyldiges personbeteckning eller FO- YTUNNUS2||  

https://www.vero.fi/contentassets/c6b01d0d1b71480eae0e06e07031af21/skattef%C3%B6rvaltningen-till%C3%A5tna-blankettkombinationer.xlsx
https://www.vero.fi/contentassets/c6b01d0d1b71480eae0e06e07031af21/skattef%C3%B6rvaltningen-till%C3%A5tna-blankettkombinationer.xlsx


 

Kod P/V Beräkni

ng/Unde

rsökning 

Beskrivning Form Tillåtna 

värden 

nummer HETU2 

916 V * Dubbel bokföring (1=ja) N1 1, 

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

054 P  Räkenskapsperiod PPKKVVVV-

PPKKVVVV 

 

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 från näringsverksamhet   

300 V * Omsättning/intäkter av yrket sammanlagt G13,2  

318 V * Erhållna understöd och bidrag G13,2  

301 V * Övriga intäkter G13,2  

OT2   Intäktsföring av privatbruket, om kostnaderna 

för privatbruket har dragits av i bokföringen 

  

313 V * V/P Privatbruk av bil (specifikationskoder 217, 273-

275, 379-382 och 396) 

G13,2  

314 V * Privatbruk av varor G13,2  

315 V * Övrigt privatbruk G13,2  

OT2   Dividender och överskott   

319 V  Erhållna dividender G13,2  

320 V * Skattepliktig andel av erhållna dividender G13,2  

321 V  Dividender från andra än offentligt noterade bolag G13,2  

322 V  Skattepliktig andel G13,2  

325 V  Överskott från off. not. andelslag från hemlandet 

EU/EES-området och från länder med vilka 

Finland har ett skatteavtal 

G13,2  



 

Kod P/V Beräkni

ng/Unde

rsökning 

Beskrivning Form Tillåtna 

värden 

326 V * Överskott från off. not. andelslag från hemlandet 

EU/EES-området och från länder med vilka 

Finland har ett skatteavtal, skattepliktig andel 

G13,2  

327 V  Överskott från andra än offentligt noterade 

andelslag i Finland, övriga länder i EU och EES 

och länder utanför EES 

G13,2  

328 V * Överskott från andra än offentligt noterade 

andelslag i Finland, övriga länder i EU och EES 

och länder utanför EES, skattepliktig andel 

G13,2  

323 V * Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter G13,2  

312 V * Minskning av reserveringar G13,2  

324 V * Övriga skattepliktiga intäkter (ingår inte i 

resultaträkningen för denna räkenskapsperiod) 

G13,2  

316 V * Skattepliktiga intäkter från näringsverksamhet 

sammanlagt 

G13,2  

317 V  Resultaträkningens skattefria intäkter G13,2  

OTS   Kostnader i näringsverksamheten   

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  

337 V  Avskrivningar (specifikationskoder 800-802 ja 

804-806) 

G13,2  

338 V * V/P Avdragbar andel av avskrivningar G13,2  

341 V * V/P Representationskostnader G13,2  

342 V * V/P Avdragbar andel av representationskostnader 

(NärSkL 8 § 8 punkten) 

G13,2  

343 V * Hyror G13,2  

344 V * Övriga avdragbara kostnader G13,2  

346 V V/P Räntekostnader G13,2  



 

Kod P/V Beräkni

ng/Unde

rsökning 

Beskrivning Form Tillåtna 

värden 

347 V * Avdragbar andel (räntan som beräknats med kod 

383 är inte avdragbar) 

G13,2  

349 V * Övriga finansiella kostnader G13,2  

353 V * Ökning av reserveringar G13,2  

364 V * Tilläggsavdrag (specifikationskoder 387-392, 

401-411, 413-416 ja 419-420) 

R13,2  

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 

BESKATTNINGEN AV  

NÄRINGSVERKSAMHETEN 

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 icke-avdragbara kostnader G13,2  

358 V *H #359 RESULTAT AV NÄRINGSVERKSAMHETEN (då 

skillnaden mellan punkterna 316 och 355 är 

positiv) 

R13,2  

359 V *H #358 FÖRLUST AV NÄRINGSVERKSAMHETEN (då 

skillnaden mellan punkterna 316 och 355 är 

negativ) 

R13,2  

OTS   Yrkande på avdrag av förlust från 

kapitalinkomsterna 

  

373 V  Näringsförlust som skall dras av från 

kapitalinkomster 

R13,2  

OTS   Fördelning av företagsinkomst mellan 

företagarmakar 

  

369 V * Företagarens andel av näringsverksamhetens 

nettoförmögenhet (prosentuell andel) 

+D3,2  

370 V * Företagarmakens/-makans andel av 

näringsverksamhetens nettoförmögenhet 

(prosentuell andel) 

+D3,2  



 

Kod P/V Beräkni

ng/Unde

rsökning 

Beskrivning Form Tillåtna 

värden 

371 V * Företagarens arbete i rörelsen (prosentuell andel) +D3,2  

372 V * Företagarmakens/-makans arbete i rörelsen 

(prosentuell andel) 

+D3,2  

OTS   Avskrivningar på utgifter för anskaffning av 

lösa anläggningstillgångar 

  

800 V V/P Utgiftsrest som återstår i beskattningen vid 

skatteårets ingång 

R13,2  

801 V V/P Ökning under skatteåret R13,2  

802 V * Överlåtelsepriser och försäkringsersättningar R13,2  

804 V * Skatteårets avskrivningar R13,2  

805 V * Tilläggsavskrivning (32§ NärSkL) R13,2  

806 V * Oavskriven anskaffningsutgift vid skatteårets 

utgång 

R13,2  

OTS   Redogörelse för kostnaderna för person- eller 

paketbilar som ingår i 

anläggningstillgångarna eller som hyrts på 

leasingavtal samt av kostnaderna för andra 

fordon som delvis varit i eget bruk (dock inte 

kostnader för naturaförmånsbilar och antalet 

kilometer som körts med dem) 

  

002 V  Antalet återkommande rader 379 N1  

379 V  I anläggningstillgångarna ingår  

personbil(ar)=1,  

paketbil(ar)=2,  

personbil(ar) och paketbil(ar)=3,  

övriga fordon=4 

N1 1,2,3,4, 

271 V  Körts i näringsverksamheten (km) +N8  

273 V  Privatkörningarna (km) +N8  

274 V  Totalantalet kilometer +N8  

381 V  Kostnader sammanlagt (egentliga kostnader + 

avskrivning på eller leasinghyra för bilen) 

R13,2  

275 V  Kostnaderna i genomsnitt/km (kostnaderna 

sammanlagt dividerat med totalantalet kilometer) 

R13,2  

382 V * Privatkörningarnas andel av kostnaderna (körts R13,2  



 

Kod P/V Beräkni

ng/Unde

rsökning 

Beskrivning Form Tillåtna 

värden 

privat (km) x kostnader i genomsnitt) 

380 V  Användning av bilen baserar sig på en 

körjournal=1, annan utredning=2 

N1 1,2, 

396 V * V/P Kostnaderna för de privata körningarna har 

dragits av som utgift i bokföringen =1, har inte 

dragits av i bokföringen =2 

N1 1,2, 

OTS   Uttag och placeringar i pengar enligt 

bokföringen 

  

384 V  Uttag i pengar under kalenderåret 2022 R13,2  

385 V  Placeringar i pengar under kalenderåret 2022 R13,2  

OTS   Redogörelse för användningen av en 

privatbostad i näringsverksamheten 

  

431 V  Utredning av användning av egen bostad i 

yrkesutövningen: hela lägenhetsytan 

+D3,2  

432 V  Utredning av användning av egen bostad i 

yrkesutövningen: andel som använts för egen 

yrkesutövning 

+D3,2  

433 V  Utredning av användning av egen bostad i 

yrkesutövningen: hela lägenhetens hyra eller 

vederlag eller driftskostnader för fastigheten 

R13,2  

386 V  Utredning av användning av egen bostad i 

yrkesutövningen: den egna yrkesutövningens 

andel av lägenhetens hyra eller vederlag eller 

driftskostnader för fastigheten 

R13,2  

OTS   Redogörelse för ökade levnadskostnader till 

följd av en tillfällig arbetsresa (NärSkL 55 § 1 

mom. 1 punkten) 

  

401 V  Antalet resor som har räckt över 10h N3  

402 V  Maximibelopp/resedag för resor över 10h 

(Skatteförvaltningens beslut om skattefria 

resekostnadsersättningar 2022) 

R13,2  

403 V  Maximibelopp sammanlagt för resor på över 10h R13,2  

404 V  Avdrag i bokföringen för resor på över 10h R13,2  

405 V  Tilläggsavdrag för resor på över 10h R13,2  



 

Kod P/V Beräkni

ng/Unde

rsökning 

Beskrivning Form Tillåtna 

värden 

406 V  Antalet resor som har räckt över 6h N3  

407 V  Maximibelopp/resedag för resor över 6h 

(Skatteförvaltningens beslut om skattefria 

resekostnadsersättningar 2022) 

R13,2  

408 V  Maximibelopp sammanlagt för resor på över 6h R13,2  

409 V  Avdrag i bokföringen för resor på över 6h R13,2  

410 V  Tilläggsavdrag för resor på över 6h R13,2  

411 V  Antalet resedagar av utlandsresor N3  

413 V  Maximibelopp sammanlagt för utlandsresor R13,2  

414 V  Avdrag av utlandsresor i bokföringen R13,2  

415 V  Tilläggsavdrag av utlandsresor R13,2  

387 V  Avdragits i bokföringen sammanlagt R13,2  

388 V V/P Tilläggsavdrag som har förorsakats av tillfälliga 

arbetsresor sammanlagt 

R13,2  

OTS 

 

  Redogörelse för användningen av en privatbil 

i näringsverksamheten (NärSkL 55 § 1 mom. 2 

punkten) 

  

416 V  Användning av en bil som hör till privata tillgångar 

grundar sig på en körjournal =1 eller annan 

utredning =2 

N1 1,2, 

389 V V/P Antalet körda kilometrar med en bil som hör till 

privata tillgångar 

+N8  

390 V * Näringsverksamhetens körningar/km med en bil 

som hör till privata tillgångar 

+N8  

419 V  Maximibelopp/km för användning av en till privata 

tillgångar hörande bil (Skatteförvaltningens beslut 

om skattefria resekostnadsersättningar 2022) 

R13,2  

420 V  Maximibelopp sammanlagt för användning av en 

till privata tillgångar hörande bil 

R13,2  

391 V  Avdrag i bokföringen för användning av en till 

privata tillgångar hörande bil 

R13,2  

392 V V/P Tilläggsavdrag för användning av en till privata 

tillgångar hörande bil 

R13,2  



 

Kod P/V Beräkni

ng/Unde

rsökning 

Beskrivning Form Tillåtna 

värden 

OTS   Uträkning av icke-avdragbara räntekostnader 

(Ränteutgifter är inte avdragbara från 

inkomsten av näringsverksamhetens 

förvärvskälla då det egna kapitalet är negativt 

på grund av privatuttag) (NärSkL 18 § 2 mom.) 

  

659 V  Negativt eget kapital enligt balansräkningen (utan 

förtecken) 

R13,2  

677 V  Uppskrivningar som ingår i det egna kapitalet R13,2  

650 V  Räkenskapsperiodens förlust R13,2  

651 V  Tidigare räkenskapsperioders förluster som inte 

kan täckas med influtna vinstmedel 

R13,2  

652 V * Rättat negativt eget kapital R13,2  

653 V  Grundränta + 1% D2,2  

383 V V/P Räntor som inte kan dras av från inkomsten av 

näringsförvärvskälla 

R13,2  

OTS   Uträkning av förmögenhet   

OT2   Näringsverksamhetens tillgångar   

OT2   Anläggningstillgångar   

703 V * Fastigheter, byggnader och konstruktioner 

(specificera på blankett 18B) 

R13,2  

704 V * Maskiner och inventarier R13,2  

705 V * Värdepapper som utgör anläggningstillgångar 

(specificera på blankett 8B) 

R13,2  

706 V * Övriga anläggningstillgångar R13,2  

OT2   Omsättningstillgångar   

708 V * Varor R13,2  

709 V * Övriga omsättningstillgångar R13,2  

OT2   Finansieringstillgångar   

711 V * Kundfordringar G13,2  

714 V * Kassa (kontanter, ej insättningar på bank) G13,2  

745 V * Finansiella värdepapper (specificera på blankett G13,2  



 

Kod P/V Beräkni

ng/Unde

rsökning 

Beskrivning Form Tillåtna 

värden 

8B) 

716 V * Övriga finansieringstillgångar (ej insättningar på 

bank) 

G13,2  

718 V * Näringsverksamhetens tillgångar sammanlagt G13,2  

OT2   Näringsverksamhetens skulder   

749 V  Kortfristiga skulder R13,2  

750 V  Långfristiga skulder R13,2  

747 V  Rättat negativt eget kapital R13,2  

725 V * Näringsverksamhetens skulder sammanlagt R13,2  

OT2   Nettoförmögenhet i näringsverksamheten   

733 V * #734 POSITIV NETTOFÖRMÖGENHET I 

NÄRINGSVERKSAMHETEN 

R13,2  

734 V * #733 NEGATIV NETTOFÖRMÖGENHET I 

NÄRINGSVERKSAMHETEN 

R13,2  

OTS   Specifikation av det egna kapitalet   

748 V V/P Eget kapital vid ingången av räkenskapsperioden G13,2  

741 V V/P Privata uttag/placeringar G13,2  

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

743 V * Eget kapital vid utgången av räkenskapsperioden G13,2  

OTS   Driftsreserv   

871 V  Driftsreservering för skatteår 2022 R13,2  

OTS   Utbetalda löner   

394 V  Förskottsinnehållningspliktiga löner som betalts 

under de 12 månader som föregår utgången av 

skatteåret 2022 

R13,2  

OTS   Vinster från överlåtelse av värdepapper och 

fastigheter som utgör anläggningstillgångar 

  

393 V  Vinster för överlåtelse av värdepapper och 

fastigheter som används i näringsverksamhet (till 

den del återanskaffningsreservering inte bildats 

av dem) 

R13,2  



 

Kod P/V Beräkni

ng/Unde

rsökning 

Beskrivning Form Tillåtna 

värden 

OTS   Yrkande på företagsinkomst som ska fördelas   

395 V  Yrkande på företagsinkomst som ska fördelas 

(1=Kapitalinkomstens maximibelopp utgör 10 % 

av nettoförmögenheten, 2=Företagsinkomst som 

ska fördelas utgör i sin helhet förvärvsinkomst) 

N1 1,2, 

999 P  Postens sluttecken N8  

 

8 KONTROLLER 

 

Ny/ 

Andr 

Kod  

 

Beskrivning av beräkningsregel eller kontroll 

 316 316=300+318+301+313+314+315+320+326+328+323+312+324 

 

#1411;Omsättning/intäkter av yrket sammanlagt (300) + Erhållna understöd och 

bidrag (318) + Övriga intäkter (301) + Privatbruk av bil (313) + Privatbruk av varor 

(314) + Övrigt privatbruk (315) + Skattepliktig andel av erhållna dividender (320) + 

Överskott från off. not. andelslag från hemlandet, EU/EES-området och från 

länder med vilka Finland har ett skatteavtal, skattepliktig andel (326) + Överskott 

från andra än offentligt noterade andelslag i Finland, övriga länder i EU och EES 

och länder utanför EES, skattepliktig andel (328) + Ränteintäkter och övriga 

finansiella intäkter (323) + Minskning av reserveringar (312) + Övriga 

skattepliktiga intäkter (324) ska vara lika stora som Skattepliktiga intäkter från 

näringsverksamhet sammanlagt (316). 

 355 355=333+334+335+336+338+342+343+344+347+349+353+364+354  

 

#1034;"Inköp och förändring av laget" (333) + "Köpta tjänster" (334) + "Löner och 

arvoden" (335) + "Pensions- och lönebikostnader" (336) + "Avdragbar andel av 

avskrivningar" (338) + "Avdragbar andel av representationskostnader" (342) + 

"Hyror" (343) + "Övriga avdragbara kostnader" (344) + "Räntekostnader 

avdragbar andel" (347) + "Övriga finansiella kostnader" (349) + "Ökning av 

reserveringar" (353) + "Tilläggsavdrag" (364) + "Avdragbara kostnader som inte 

tagits upp i bokföringen" (354) ska vara lika stor som "Det sammanlagda beloppet 

av avdragbara kostnader i beskattningen av näringsverksamheten" (355). 

 341 

 

341>0 => 342 >0 

 

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

Avdragbar andel av representationskostnader (342). 

 342  342≤1/2*341 

 

#834; Uppgift 342 Avdragbar andel av representationskostnader får vara högst 50 

% av uppgiften Representationskostnader (341). 



 

Ny/ 

Andr 

Kod  

 

Beskrivning av beräkningsregel eller kontroll 

 342 342>0 =>341>0 

 

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

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

 346 

347 

347>0 => 346>0 

347≤346 

 

#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. 

 392, 388 

364 

364>0, 392≥0 eller 388≥0 och 

364 = 392 + 388 

 

#401;Om uppgift Tilläggsavdrag (364) är annat än noll, ange antingen 

Tilläggsavdrag av användningen av privatbil (392) eller Tilläggsavdrag som har 

förorsakats av tillfälliga arbetsresor sammanlagt (388) med ett annat värde än 

noll. 

#402;Tilläggsavdrag (364) ska vara lika stor som Tilläggsavdrag för användning 

av en till privata tillgångar hörande bil (392) och Tilläggsavdrag för tillfälliga 

arbetsresor sammanlagt (388) sammanlagt. 

 358 

359 

358=316-355 om resultatet är positivt 

359=-(316-355) om resultatet är negativt 

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).  Negativa värden tillåts inte för 

koderna 358 och 359, dvs. om resultatet är negativt, lämna bort minustecknet. 

 

#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. 

 369 369+370 = 100% 

Om Företagarens andel av näringsverksamhetens nettoförmögenhet (procentuell 

andel)(369) eller Företagarmakens/-makans andel av näringsverksamhetens 

nettoförmögenhet (procentuell andel)(370) har andelar, är Företagarens andel av 

näringsverksamhetens nettoförmögenhet (369) + Företagarmakens/-makans 

andel av näringsverksamhetens nettoförmögenhet (370) = 100 %. Man behöver 

inte ange 0 i fältet 370. 

 

#408;Om Företagarens andel av näringsverksamhetens nettoförmögenhet 

(procentuell andel)(369) eller Företagarmakens/-makans andel av 

näringsverksamhetens nettoförmögenhet (procentuell andel)(370) har andelar, 

ska Företagarens andel av näringsverksamhetens nettoförmögenhet (369) + 

Företagarmakens/-makans andel av näringsverksamhetens nettoförmögenhet 

(370) vara = 100 %. 



 

Ny/ 

Andr 

Kod  

 

Beskrivning av beräkningsregel eller kontroll 

 371 371+372 = 100% 

Om uppgift Företagarmakens/-makans arbete i rörelsen (372) har andelar, är 

Företagarens arbete i rörelse (371) + "Företagarmakens/-makans arbete i 

rörelsen (372) = 100 %. Man behöver inte ange 0 i fältet 372. 

 

#409;Om uppgift Företagarmakens/-makans arbete i rörelsen (372) har andelar, 

ska Företagarens arbete i rörelse (371) + "Företagarmakens/-makans arbete i 

rörelsen (372)vara = 100 %. 

 800 

801 

802 

806 

804 

805 

Om 800+801 ≥802 → 806 = 800+801-802-804-805 

 

#1456; Om uppgiften Utgiftsrest som återstår i beskattningen vid skatteårets 

ingång (800) + Ökning under skatteåret (801) är större eller lika stor som 

Överlåtelsepriser och försäkringsersättningar (802) Utgiftsrest som återstår i 

beskattningen vid skatteårets utgång (806) ska vara lika stor som Utgiftsrest som 

återstår i beskattningen vid skatteårets ingång (800) + Ökning under skatteåret 

(801) – Överlåtelsepriser och försäkringsersättningar (802) – Skatteårets 

avskrivningar (804) – Tilläggsavskrivning (805) 

 804 Villkorligt obligatorisk om 804>0,  också 338 ≥ 0 

 

#424;Om uppgift Skatteårets avskrivningar (804) är annat än noll, ange även 

Avdragbar andel av avskrivningar(338). Om 338 är tom, anges noll. 

 804 Villkorligt obligatorisk om 804>0, också 800 ≥ 0 eller 801>0 

 

#425;Om uppgift "Skatteårets avskrivningar" (804)  är annat än noll ska man ange 

också "Utgiftsrest som återstår i beskattningen vid skatteårets ingång" (800) eller 

"Ökning under skatteåret" (801) med ett annat värde än noll. 

 382 Villkorligt obligatorisk om 382>0, ange 396 

 

#339;Om uppgift Privatkörningarnas andel av kostnaderna (km x kostnaderna i 

genomsnitt (382) är annat än noll, ska man ange också Kostnaderna för de 

privata körningarna har/inte dragits av som utgift i bokföringen (396). 

 396 

313 

Villkorligt obligatorisk om 396=1 313 >0 

313 = 382 

 

#824;Om man angett värdet 1 som "Kostnaderna för de privata körningarna har 

dragits av som utgift i bokföringen" (396), ange också "Privatbruk av bil" (313). 

Uppgiften 313 ska vara lika stor som "Privatkörningarnas andel av kostnaderna 

(km x kostnader i genomsnitt" (382). 

 389 Villkorligt obligatorisk. Om 390>0, också 389>0 

389 ≥ 390 

 

#825;Om man angett Körningar i näringsverksamheten (km) (390) med ett värde 

som avviker från noll, ange också Totalantalet kilometer (km) (389). Uppgift 389 

ska vara större eller lika stort som 390. 

 718 718=703+704+705+706+708+709+714+745+711+716 

 

#25;Fastigheter, byggnader och konstruktioner (703) + Maskiner och inventarier 

(704) + Värdepapper som utgör anläggningstillgångar (705) + Övriga 



 

Ny/ 

Andr 

Kod  

 

Beskrivning av beräkningsregel eller kontroll 

anläggningstillgångar (706) + Varor (708) + Övriga omsättningstillgångar (709) + 

Kassa (kontanter, ej insättningar på bank) (714) + Finansiella värdepapper (745) 

+ Kundfordringar (711) + Övriga finansieringstillgångar (ej insättningar på bank) 

(716) ska vara lika stor som Näringsverksamhetens tillgångar sammanlagt (718). 

 383 Villkorligt obligatorisk om 747>0 383 ≥0 

 

#838;Om uppgift 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. 

 748 

741 

742 

743 

Villkorligt obligatorisk  

Om 916=1, ange 748≥0  741≥0 742≥0 743≥0 

 

#806;Om man angett Dubbel bokföring (916), ska man ange uppgifterna (Eget 

kapital vid ingången av räkenskapsperioden (748) och/eller Privata 

uttag/placeringar (741) och/eller Räkenskapsperiodens vinst/förlust (bokföring) 

(742)) och Eget kapital vid utgången av räkenskapsperioden (743). Om 748 

och/eller 741 och/eller 742 och 743 är tom, ange noll. 

 743 916=1  

743=748+741+742 

Om man angett "Dubbel bokföring" (916), "Eget kapital vid ingången av 

räkenskapsperioden" (748) + "Privata uttag/placeringar" (741) + 

"Räkenskapsperiodens vinst/förlust (bokföring)" (742), är uppgiften lika stor som 

"Eget kapital vid utgången av räkenskapsperioden" (743). 

 

#410;Om man angett "Dubbel bokföring" (916), "Eget kapital vid ingången av 

räkenskapsperioden" (748) + "Privata uttag/placeringar" (741) + 

"Räkenskapsperiodens vinst/förlust (bokföring)" (742), är uppgiften lika stor som 

"Eget kapital vid utgången av räkenskapsperioden" (743). 

Ändr 871 871>394x0,3 

Du får ett felmeddelande om värdet för uppgiften Driftsreserver för skatteåret 

2021 (871) är över 30 % av värdet för uppgiften Förskottsinnehållningspliktiga 

löner som betalats under de 12 månader som föregått utgången av skatteåret 

2022 (394). 

 

#1320; Det sammanlagda beloppet av icke upplösta driftsreserver som gjorts 

under skatteåret och tidigare får inte överstiga 30 % av summan av de 

förskottsinnehållningspliktiga löner som har betalats under 12 månader 

omedelbart före utgången av räkenskapsperioden. 

 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. 

 969 

041 

042 

044 

048 

#1446; Om du har angett uppgiften Inga uppgifter som ska deklareras (1=Ja) 

(969), får du inte ange andra uppgifter än obligatoriska uppgifter och 

Kompletterande uppgifter för deklarationen lämnas av (041, 044, 048) och 

Information om det sändande programmet (014). 



 

Ny/ 

Andr 

Kod  

 

Beskrivning av beräkningsregel eller kontroll 

014 

 358 eller 

359 

#839; Om du har angett uppgiften Näringsverksamhetens skattepliktiga intäkter 

sammanlagt (316) eller Det sammanlagda beloppet av avdragbara kostnader i 

näringsverksamhetens beskattning (355), ska du också ange uppgiften Resultat 

av näringsverksamheten (358) eller Förlust av näringsverksamheten (359) (värdet 

för båda uppgifterna kan vara noll). 

 733 eller  

734 

#835; Om uppgiften 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) (värdet för båda uppgifterna kan 

också vara noll). 

 749 

750 

725 

#1177; Om du har angett uppgiften Kortfristiga skulder (749) eller Långfristiga 

skulder (750), ska du också ange uppgiften Näringsverksamhetens skulder 

sammanlagt (725). 

 747 

749 

750 

747>749+750 

 

#1406; Uppgiften Negativt eget kapital som rättats (747) får inte vara större än 

summan av uppgifterna Kortfristiga skulder (749) och Långfristiga skulder (750). 

9 ANMÄRKNINGAR 

 

Ny/ 

Andr 

Kod  

 

Beskrivning av anmärkningen 

 319 

320 

319=>320 

 

#1321; Uppgiften Dividender från offentligt noterade bolag (319) ska vara minst lika 

stor som uppgiften Skattepliktig andel (320). 

 321 

322 

321=>322 

#1455; Uppgiften Dividender från andra än offentligt noterade bolag (321) ska vara 

minst lika stor som uppgiften Skattepliktig andel (322). 

Ändr 325, 326 325>0 326>0 

Man får en anmärkning om uppgiften Överskott från offentligt noterade andelslag i 

Finland, övriga EU/EES-länder och sådana länder utanför EES med vilka Finland 

har ett skatteavtal (325) och/eller uppgiften Överskott från offentligt noterade 

andelslag i Finland, övriga EU/EES-länder och sådana länder utanför EES med 

vilka Finland har ett skatteavtal, skattepliktig andel (326) avviker från noll. 

 

#1828; Under år 2022 har det inte funnits offentligt noterade andelslag. Överför 

uppgifterna till punkterna Överskott från andra än offentligt noterade andelslag i 

Finland, övriga EU/EES-länder och länder utanför EES. (327) Överskott från andra 

än offentligt noterade andelslag i Finland, övriga EU/EES-länder och länder utanför 

EES skattepliktig andel(328). 

 327 

328 

328=>0,25x327 

 

#1322; Uppgiften Överskott från andra än offentligt noterade andelslag i Finland, 

övriga länder i EU och EES och länder utanför EES, skattepliktig andel (328) ska 



 

Ny/ 

Andr 

Kod  

 

Beskrivning av anmärkningen 

vara minst 25 % av uppgiften Överskott från andra än offentligt noterade andelslag 

i Finland, övriga EU/EES-länder och länder utanför EES 

 (327).   

 703 Om uppgiften Fastigheter, byggnader och konstruktioner (703) har angetts med ett 

värde som avviker från noll och blankett 18B inte lämnats in, får du en anmärkning. 

 

#1408; Du har på blankett 5 deklarerat uppgifter i punkten Byggnader och 

konstruktioner (703). Ge en specifikation av fastigheter på blankett 18B. 

 705 

745 

Om uppgiften Värdepapper som utgör anläggningstillgångar (705) eller Finansiella 

värdepapper (745) har ett värde som avviker från noll och blankett 8B inte lämnats 

in, får du en anmärkning. 

 

#1409; Du har på blankett 5 deklarerat uppgifter i punkten Värdepapper som utgör 

anläggningstillgångar (705) eller Finansiella värdepapper (745), ska du också 

lämna in en specifikation av värdepappren på blankett 8B. 

 804 

800 

801 

802 

#1410; Skatteårets avskrivningar (804) får vara högst 25 % av totalresultatet av 

nästa formelen: Utgiftsrest som återstår i beskattningen vid skatteårets ingång 

(800) + Ökning under skatteåret (801) - Överlåtelsepriser och 

försäkringsersättningar (802). Om du har gjort skattelättnadsavskrivningar (högst 

50%), uppge avskrivningar av lösa anläggningstillgångar på blankett 62. 

 


