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Ändringshistoria 

 

Dag Version Beskrivning 

27.9.2022 1.0 Första publicerad 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 be-

skrivning (pdf) (skatt.fi > Skatteförvaltningen > Utvecklare > Instruktioner > 

Elektroniska deklarationer och anmälningar, allmän beskrivning). 

2 BESKRIVNING AV DATAFLÖDET 

Detaljerade anvisningar för ifyllning av anmälan finns på Skatteförvaltning-

ens webbplats Blanketter (skatt.fi > Skatteförvaltningen > Kontakta oss > 

Blanketter). 

Bestämmelser om hur man skickar in deklarationen ingår i Skatteförvalt-

ningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering (skatt.fi > Detalje-

rade skatteanvisningar > Beslut > Skatteförvaltningens beslut om elektro-

niska 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 hjälp-

medel > Autentiseringssätt, behörigheter och representationsrätter). 

3 KORRIGERING AV UPPGIFTER 

En inlämnad elektronisk inkomstskattedeklaration korrigeras genom att 

skicka huvuddeklarationsblanketten och alla bilageblanketter som innehål-

ler 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 produkt-

ionsmiljön fr.o.m. 27.9.2022 och de är i kraft tills en ny version av postbe-

skrivningen publiceras. 

5 DATAFLÖDESKOMBINATIONER 

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

i dokumentet Tillåtna blankettkombinationer för elektroniska inkomst-

skattedeklarationer (xlsx) (skatt.fi > Skatteförvaltningen > Utvecklare > 

Postbeskrivningar > Inkomstskattedeklarationer > Tillåtna blankettkombi-

nationer för elektroniska inkomstskattedeklarationer). 

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/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=VSY73B
https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/IlmoituslajiRoolit?kieli=sv&tv=VSY73B
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


 

6 ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET / DEN TIDIGARE VERSIONEN 

 

Version Kod  Uppgift  Förklaring  

1.0 000 Postkod År har ändrats 

    

 

7 KOD-UPPGIFTSFÖRTECKNING 

 

Kod P/V Beräk-

ning/Un-

dersök-

ning 

Beskrivning Form Tillåtna 

värden 

000 P  Postkod AN8 VSY73B22 

198 V  Avsändningsdag och -tid,  uppgiften kommer från  

förmedlingtjänsten 

PPKKVVVV 

HHMMSS 

 

045 P  Förmedlingstjänstens kod AN3  

048 V  Information om det sändande programmet AN35  

014 P  Uppgift som identifierar den programvara som 

producerat anmälan  

Y-

TUNNUS_A

N2 

 

010 P  Den skattskyldiges FO-nummer YTUNNUS2  

054 P  Räkenskapsperiod PPKKVVVV-

PPKKVVVV 

 

OTS   Dividender och överskott på andelslag i nä-

ringsverksamhetens förvärvskälla 

  

751 V  Dividender från offentligt noterade bolag i Fin-

land, övriga länder i EU och EES och sådana län-

der utanför EES med vilka Finland har ett skatte-

avtal 

R13,2  

752 V  Dividender från andra än offentligt noterade bolag 

i Finland, övriga EU/EES-länder och sådana län-

der utanför EES med vilka Finland har ett skatte-

avtal 

R13,2  

766 V  Näringsverksamhetens förvärvskälla: Dividender 

från sådana länder utanför EES med vilka Finland 

inte har ett skatteavtal 

R13,2  



 

Kod P/V Beräk-

ning/Un-

dersök-

ning 

Beskrivning Form Tillåtna 

värden 

744 V *H Överskott från offentligt noterade andelslag i Fin-

land, övriga länder i EU och EES och sådana län-

der utanför EES med vilka Finland har ett skatte-

avtal.  

R13,2  

769 V  Överskott från andra än offentligt noterade an-

delslag i Finland, övriga EU/EES-länder och län-

der utanför EES.  

R13,2  

OTS   Dividender och överskott på andelslag i den 

personliga förvärvskällan 

  

755 V  Dividender från offentligt noterade bolag i Fin-

land, övriga länder i EU och EES och sådana län-

der utanför EES med vilka Finland har ett skatte-

avtal 

R13,2  

756 V  Dividender från andra än offentligt noterade bolag 

i Finland, övriga EU/EES-länder och sådana län-

der utanför EES med vilka Finland har ett skatte-

avtal 

R13,2  

763 V  Dividender från sådana länder utanför EES med 

vilka Finland inte har ett skatteavtal 

R13,2  

771 V *H Överskott från offentligt noterade andelslag i Fin-

land, övriga EU/EES-länder och sådana länder 

utanför EES med vilka Finland har ett skatteavtal. 

  

772 V  Överskott från andra än offentligt noterade an-

delslag i Finland, övriga EU/EES-länder och såd-

ana länder utanför EES med vilka Finland har ett 

skatteavtal då andelslaget har 500 medlemmar 

eller fler 

R13,2  

773 V  Överskott från andra än offentligt noterade an-

delslag i Finland, övriga EU/EES-länder och såd-

ana länder utanför EES med vilka Finland har ett 

skatteavtaldå andelslaget har färre än 500 med-

lemmar 

R13,2  

774 V  Överskott på andelskapital från sådana länder ut-

anför EES med vilka Finland inte har ett skatteav-

tal 

R13,2  

768 V  I sin helhet skattepliktiga dividender (dividender 

från REIT-bolag) 

R13,2  



 

Kod P/V Beräk-

ning/Un-

dersök-

ning 

Beskrivning Form Tillåtna 

värden 

OTS   Dividender och överskott på andelslag i jord-

brukets förvärvskälla 

  

759 V  Dividender från offentligt noterade bolag i Fin-

land, övriga länder i EU och EES och sådana län-

der utanför EES med vilka Finland har ett skatte-

avtal 

R13,2  

760 V  Dividender från andra än offentligt noterade bolag 

i Finland, övriga EU/EES-länder och sådana län-

der utanför EES med vilka Finland har ett skatte-

avtal 

R13,2  

767 V  Dividender från sådana länder utanför EES med 

vilka Finland inte har ett skatteavtal 

R13,2  

797 V *H Överskott från offentligt noterade andelslag i Fin-

land, övriga länder i EU och EES och sådana län-

der utanför EES med vilka Finland har ett skatte-

avtal 

R13,2  

798 V  Överskott från andra än offentligt noterade an-

delslag i Finland, övriga EU/EES-länder och län-

der utanför EES 

R13,2  

999 P  Postens sluttecken N8  

 

8 KONTROLLER 

 

Inga kontroller för dataflödet. 

 

9 ANMÄRKNINGAR 

 

Ny/ 

Andr 

Kod  

 

Beskrivning av anmärkningar 

Ändr 744 744>0 

Man får en anmärkning om värdet i punkten Överskott från offentligt noterade 

andelslag i Finland, övriga länder i EU och EES och sådana länder utanför 

EES med vilka Finland har ett skatteavtal.  (744) avviker från noll. 



 

Ny/ 

Andr 

Kod  

 

Beskrivning av anmärkningar 

#1829; Under år 2022 har det inte funnits offentligt noterade andelslag. Överför 

uppgiften till punkten Överskott från andra än offentligt noterade andelslag i 

Finland, övriga EU/EES-länder och länder utanför EES. (769). 

Ändr 771 771>0 

Man får en anmärkning om värdet i punkten Överskott från offentligt noterade 

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

vilka Finland har ett skatteavtal (771) avviker från noll. 

#1830; Under år 2022 har det inte funnits offentligt noterade andelslag. Bero-

ende på antalet medlemmar i andelslaget ska du överföra uppgiften antingen 

till punkten Överskott från andra än offentligt noterade andelslag i Finland, öv-

riga EU/EES-länder och sådana länder utanför EES med vilka Finland har ett 

skatteavtal då andelslaget har minst 500 medlemmar (772) eller Överskott från 

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

dana länder utanför EES med vilka Finland har ett skatteavtal då andelslaget 

har färre än 500 medlemmar (733). 

Ändr 797 797>0 

Man får en anmärkning om värdet i punkten Överskott från offentligt noterade 

andelslag i Finland, övriga länder i EU och EES och sådana länder utanför 

EES med vilka Finland har ett skatteavtal (797) avviker från noll. 

#1831; Under år 2022 har det inte funnits offentligt noterade andelslag. Överför 

uppgiften till punkten Överskott från andra än offentligt noterade andelslag i 

Finland, övriga EU/EES-länder och länder utanför EES (798). 

 


