
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 27 december 2013

Skatteförvaltningens beslut

1103/2013

om en allmän skyldighet att lämna uppgifter

Utfärdat i Helsingfors den 18 december 2013

Skatteförvaltningen har med stöd av 15 § 8 mom., 15 a § 4 mom., 16 § 13 mom., 17 § 11
mom., 18 § 8 mom. och 22 § 4 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådana
de lyder i lagen 520/2010, samt med stöd av 30 § 3 mom. i lagen om överlåtelseskatt
(931/1996), sådant det lyder i lagen 526/2010, beslutat:

1 kap.

INKOMSTUPPGIFTER

1 §

Begränsning av skyldigheten att lämna
inkomstuppgifter

Skatteförvaltningen begränsar skyldighe-
ten att lämna uppgifter som avses i 15 § och
18 § 6 mom. i lagen om beskattningsförfa-
rande och 30 § 1 och 3 mom. i lagen om
överlåtelseskatt så att den uppgiftsskyldige är
skyldig att utan särskild uppmaning lämna
endast de uppgifter till Skatteförvaltningen
som anges i 2–22 §.

2 §

Löner och arbetsersättningar som utbetalats
av hushåll

Fysiska personer och dödsbon (hushåll) ska
anmäla sådana utbetalda löner och i 25 § 1
mom. 1 punkten i lagen om förskottsuppbörd
(1118/1996) avsedda ersättningar för arbete,
uppdrag eller tjänst (ersättningar för arbete)
som inte ska betraktas som lön och på vilka
förskottsinnehållning har verkställts. Därtill

ska hushållen anmäla löner på vilka de med
stöd av 13 § i förordningen om förskottsupp-
börd (1124/1996), såsom denna bestämmelse
lyder i förordningen 1040/2001, inte verkställt
någon förskottsinnehållning om beloppet som
betalas till samma mottagare uppgår till minst
200 euro under kalenderåret.

3 §

Löner, ersättningar för arbete samt vissa
skattepliktiga arvoden och pris som betalats

av andra än hushåll

Andra betalare än hushåll ska anmäla
1) utbetalda löner, naturaförmåner och an-

dra skattepliktiga förmåner enligt 13 § i lagen
om förskottsuppbörd (1118/1996), prestatio-
ner som betalats såsom lönegaranti samt skat-
tepliktiga ersättningar för utebliven inkomst;

2) sådana ersättningar för arbete, uppdrag
eller tjänst (ersättningar för arbete) enligt
25 § 1 mom. 1 punkten i lagen om förskotts-
uppbörd som betalats i annan form än lön,
om prestationstagaren inte är införd i för-
skottsuppbördsregistret, samt i 33 b § 3 mom.
i inkomstskattelagen avsedda dividender som
grundar sig på en arbetsinsats, även om den
person som är skattskyldig för dividenden är
införd i förskottsuppbördsregistret;



3) idrottsmans arvoden;
4) andra tillfälliga, skattepliktiga arvoden

och pris som getts i form av föremål eller
pengar än de som avses i punkterna 1–2, vilka
är bland andra resor, presentkort och föremål
som getts kundföretagets personal, belöningar
för uppmärksamhet som kreditinstitut och
bankerna har betalt, andra hittelöner samt pris
i tävlingar, om prestationsbeloppet uppgår till
minst 100 euro i kalenderåret.

Följande löneuppgifter ska lämnas separat
från de löner som avses i 1 momentet 1
punkten om löntagaren är försäkrad med stöd
av lagen om pension för lantbruksföretagare
eller lagen om pension för företagare för den
verksamhet som lönebetalaren utövar:

1) lön som en delägare eller hans familje-
medlem mottagit från en sammanslutning
som avses i 39 § eller 40 § i inkomstskattela-
gen (1535/1992);

2) lön som en familjemedlem eller en
dödsbodelägare mottagit från jordbruk eller
företagsverksamhet; samt

3) lön som en arbetstagare mottagit från ett
aktiebolag eller något annat bolag om arbets-
tagaren inte anses stå i anställningsförhål-
lande till bolaget enligt 1 kap. 7 § i lagen om
pension för arbetstagare (395/2006).

Om naturaförmånerna enligt 1 momentet 1
punkten lämnas följande uppgifter:

1) om bilförmån anmäls det penningvärde
som lagts till lönen, beloppet av ersättning
som arbetsgivaren tagit ut för bilförmånen,
bilens åldersgrupp, uppgiften om det är fråga
om fri bilförmån eller förmånen att använda
bil samt kilometertalet som körts privat, för-
utsatt att arbetsgivaren vid förskottsinnehåll-
ningen använder ett kilometerbaserat för-
månsvärde;

2) beloppet av ränteförmån från bostads-
lån;

3) beloppet av förmån från anställningsop-
tioner och aktiepremier;

4) det belopp som av en personalbiljett
betraktats som lön, det ersättningsbelopp som
tagits ut hos arbetstagaren samt beloppet av
den skattefria förmån som arbetstagaren mot-
tagit;

5) om andra än i 1–4 punkterna avsedda
naturaförmåner anmäls förmånens typ, natu-
raförmånens penningvärde som lagts till lö-
nen, beloppet av den ersättning som tagits ut

för naturaförmånen samt uppgiften om huru-
vida den ersättning som arbetsgivaren har
uttagit för kostförmånen motsvarar naturaför-
månens värde i pengar.

Arbetsgivare som betalar utlandsarbetsin-
komst enligt 77 § i inkomstskattelagen ska
anmäla det land där arbetet utförts.

Idrottsinkomst som betalas eller överförs
till en träningsfond eller idrottsutövarfond på
det sätt och under de förutsättningar som
anges i 116 a–116 c § i inkomstskattelagen
anmäls inte. Träningsfonder och idrottsutö-
varfonder ska anmäla de skattpliktiga presta-
tioner som intäktsförs ur fonden.

4 §

Utlandsarbetsinkomst

En betalare som med stöd av 77 § 1 mom.
i inkomstskattelagen låter bli att verkställa
förskottsinnehållning på lön är skyldig att
lämna in en anmälan om det utförda arbetet
enligt ett formulär som Skatteförvaltningen
fastställt.

5 §

Kostnadsersättningar

Betalaren ska anmäla de utbetalda skatte-
fria dagtraktamenten samt måltids- och kilo-
meterersättningarna.

Allmännyttiga samfund ska lämna uppgif-
ter om utbetalda, i 71 § 3 mom. i inkomst-
skattelagen avsedda dagtraktamenten, kilo-
meterersättningar samt om det kilometerantal
som ersättningarna baserar sig på.

Om de skattefria resekostnadsersättningar
som avses i 1 momentet anmäls ersättningens
slag samt det sammanlagda beloppet av dag-
traktamentena och måltidsersättningarna så
att dessa belopp hålls separat från kilomete-
rersättningarnas sammanlagda belopp. Om
kilometerersättningarna anmäls det kilome-
terantal som ersättningarna baserar sig på.

Betalaren ska anmäla skattepliktiga kost-
nadsersättningar som han utbetalat eller dra-
git av från lönen före verkställande av för-
skottsinnehållning.

Kommunen ska lämna uppgifter om kost-
nadsersättningarna till familjedagvårdare.
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Betalaren ska lämna uppgifter om betalda
kostnadsersättningar enligt statsrådets förord-
ning om medling av brott och vissa tvister
som betalats till frivilliga förmedlare för så-
dan medling som avses i lagen om medling
vid brott och i vissa tvister (1015/2005).

Träningsfonden ska lämna uppgifter om de
skattefria träningskostnader som under året
betalats till idrottsutövare.

6 §

Pensioner, sociala förmåner, sytning,
strejkunderstöd m.fl.

Betalaren ska lämna uppgifter om pensio-
ner, livräntor, utkomstskyddsförmåner för ar-
betslösa, dagpenningar enligt sjukförsäk-
ringslagen och andra skattepliktiga sociala
förmåner samt räntestöd som betalats av
statsmedel enligt lagen om studiestöd. Beta-
laren ska lämna uppgifter även om reservist-
lön, studiepenning, skattepliktig sytning och
skattepliktigt strejkunderstöd.

7 §

Bruksavgifter

Betalaren ska anmäla sådana bruksavgifter
enligt 25 § 1 mom. 2 punkten i lagen om
förskottsuppbörd på vilka förskottsinnehåll-
ning har verkställts. Bruksavgifter som beta-
lats till fysiska personer ska anmälas även om
förskottsinnehållning inte verkställts.

8 §

Understöd

Betalaren ska anmäla stipendier, understöd
samt stipendier och understöd (bibliotekser-
sättningar) som avses i 1 § i lagen om vissa
stipendier och understöd åt författare och
översättare (236/1961) då mottagaren är en
fysisk person, om beloppet av dessa under-
stöd och stipendier som under ett kalenderår
betalts till samma mottagare uppgår till minst
1 000 euro.

9 §

Försäkringsersättningar

Betalaren och förmedlaren ska anmäla be-

talda och förmedlade skattepliktiga försäk-
ringsersättningar, återbetalningar av försäk-
ringspremier, försäkringens återköpsvärde
samt andra skattepliktiga prestationer som
grundar sig på en försäkring. Prestationen
anmäls inte om prestationen betalas till någon
annan än en sådan fysisk eller juridisk person
som har rätt att kräva ersättning direkt på
basis av försäkringen.

Om en prestation enligt 1 momentet grun-
dar sig på en försäkring där den försäkrade är
en fysisk person eller det är fråga om ett
sådant kapitaliseringsavtal (livförsäkrings-
klass 6) som avses i 18 § i lagen om försäk-
ringsklasser (526/2008), ska prestationen an-
mälas endast då mottagaren är en fysisk per-
son eller ett dödsbo. Återbäringar av lagstad-
gade pensionsförsäkringspremier som beta-
lats till fysiska personer anmäls dock inte om
det prestationsbelopp som återbetalats till
samma mottagare understiger 100 euro om
kalenderåret.

Försäkringskassor som avses i lagen om
försäkringskassor (1164/1994) ska anmäla
den avkastning som ingår i ett utbetalt av-
gångsbidrag.

Om en prestation enligt 1 momentet grun-
dar sig på någon annan försäkring än en
sådan där den försäkrade är en fysisk person
och ersättningen betalas till ett öppet bolag,
kommanditbolag, aktiebolag, andelslag eller
något annat samfund enligt 3 § i inkomstskat-
telagen eller till en fysisk person som bedri-
ver rörelse, yrke eller jordbruk, anmäls pre-
stationen endast om beloppet uppgår till
minst 1 700 euro.

Avvikande från 4 momentet ska försäk-
ringsersättningar som betalats på grund av
skada som träffat skogsbestånd anmälas utan
begränsning. Uppgifter om försäkringsersätt-
ningar ska lämnas om alla allmänt och be-
gränsat skattskyldiga.

10 §

Inkomstuppgifter i anslutning till avtal
om långtidssparande

Inlåningsbanker och utländska kreditinsti-
tut som avses i kreditinstitutslagen
(121/2007), värdepappersföretag som avses i
lagen om värdepappersföretag (922/2007),
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fondbolag och fondföretag som avses i lagen
om placeringsfonder (48/1999), utländska
EES-fondbolag och fondbolag i tredje land
samt utländska värdepappersföretag (tjänste-
levarantör) som avses i lagen om investe-
ringstjänster (747/2012) ska anmäla de pre-
stationer och skattepliktiga inkomster som
både allmänt och begränsat skattskyldiga har
mottagit och som grundar sig på ett avtal
(sparavtal) som avses i lagen om bundet
långtidssparande (1183/2009).

Om i 1 mom. avsedd prestation, skatte-
pliktig inkomst eller prestation som baserar
sig på en frivillig pensionsförsäkring med
stöd av 34 § b § i inkomstskattelagen ska
beskattas förhöjd, ska det förhöjda beloppet
anmälas separat från de övriga prestatio-
nerna.

Uppgifter om dividendinkomster, räntein-
komster, inkomster av egendomsöverlåtelse
och andra inkomster som belöper på sparme-
del, som har placerats i enlighet med lagen
om avtal om bundet långtidssparande, bort-
sett från sammandragsuppgifter som avser
dividender och uppgifter som avses i 15 § 5
mom. lämnas inte om den som är berättigad
till sparmedel är allmänt skattskyldig. Om
den som är berättigad till sparmedel är be-
gränsat skattskyldig, lämnas inkomstuppgif-
terna såsom anges i detta beslut.

11 §

Räntor, eftermarknadsgottgörelse, övriga
kapitalinkomster samt garantiprovision

Betalaren eller förmedlaren ska anmäla så-
dana till fysiska personer eller dödsbon be-
talda och förmedlade skattepliktiga räntor,
med ränta jämförlig avkastning, indexgottgö-
relser, eftermarknadsgottgörelser samt pen-
ningersättningar som utbetalats i stället för
dividend. Även garantiprovisioner ska anmä-
las.

Fysiska personer anmäler prestationerna
som avses i 1 momentet endast om prestatio-
nen har anknytning till sådan närings- eller
annan förvärvsverksamhet som betalaren be-
driver eller om förskottsinnehållning har
verkställts på prestationen.

12 §

Dividender och av fondbolag och personal-
fonder betalda prestationer

Fondbolag och utländska fondbolags filialer
i Finland och sådana utländska fondbolag som
förvaltar en i Finland grundad placeringsfond
ska skilt för varje fond anmäla den utbetalda
årliga avkastningen på placeringsfonders av-
kastningsandelar och fondföretagsandelar.

Personalfonder ska anmäla utbetalda skat-
tepliktiga fondandelar och överskott.

Ett bolag och andelslag som delar ut divi-
dend eller utbetalar medel ska lämna uppgif-
ter som behövs för beskattningen om utbe-
talda dividender och utbetalningar av medel
som beskattas som dividender från fonderna
som hänförs till det fria egna kapitalet. In-
hemska sparbanker ska anmäla utbetalda
vinstandelar och räntor på grundfondandelen
och investeringarna i tillskottsfonderna. Öm-
sesidiga försäkringsbolag och försäkringsfö-
reningar ska anmäla den ränta de betalat på
garantikapitalet.

Dividender till sådana dividendtagare som
är försäkrade enligt lagen om pension för
lantbruksföretagare eller lagen om pension
för företagare för den verksamhet som bola-
get som betalar dividend utövar ska anmälas
separat från de övriga dividenderna.

I lagen om värdeandelssystemet och om
clearingverksamhet (749/2012) avsedda kon-
toförvaltare och prestationsförmedlare ska
anmäla dividender som grundar sig på ett
depåbevis som behandlas i det finska värde-
andelssystemet och dividender som grundar
sig på utländska aktier, övriga dividender
som grundar sig på utländska aktier samt
utbetald avkastning på andelar i utländska
fondbolag. Uppgifter enligt detta moment
lämnas endast om mottagaren är allmänt
skattskyldig.

13 §

Virkesköp

Virkesköpare eller förskottsinnehållnings-
skyldiga förmedlare ska lämna uppgifter om
virkesförsäljare och köpesummor, om sälja-
ren i egenskap av skogsägare överlåter virke
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genom rot-, leverans- eller kontantförsäljning
åt virkesköparen så att inkomsten beskattas
hos försäljaren såsom sådan kapitalinkomst
av skogsbruk som avses i 43 § 1 mom. i
inkomstskattelagen (1155/2005).

Virkesköparens skyldighet att lämna upp-
gifter enligt 1 momentet gäller endast virkes-
köp i anslutning till virkesköparens närings-
verksamhet samt virkesköp på vilket man
verkställt förskottsinnehållning.

Uppgifter som avses i denna paragraf ska
lämnas om alla allmänt och begränsat skatt-
skyldiga.

14 §

Offentliga stöd och återbäring av accis

Statliga och kommunala myndigheter, an-
dra offentliga samfund samt Uppfinningsstif-
telsen ska anmäla utbetalda offentliga stöd och
understöd om beloppet av de stöd och under-
stöd som utbetalats till samma prestationsmot-
tagare uppgår till minst 1 000 euro under ka-
lenderåret. Med offentliga stöd och understöd
avses närings-, sysselsättnings- och med dessa
jämförbara stöd och understöd.

Avvikande från 1 momentet ska sådana
återbäringar av accis som avses i 2 § 2–5
punkten i lagen om återbäring av accis på
vissa energiprodukter (603/2006) som an-
vänts inom jordbruket anmälas utan begräns-
ningar. Detsamma gäller de stöd och under-
stöd som hänför sig till skogsbruket.

15 §

Värdepappershandel och inlösning av
andelar i placeringsfonder

Värdepappersföretag, utländska värdepap-
persföretag och andra i lagen om investerings-
tjänster avsedda tillhandahållare av investe-
ringstjänster, annat försäkringsbolag än ar-
betspensionsbolag som avses i lagen om för-
säkringsbolag (521/2008), filialer och gene-
ralagenter som avses i lagen om utländska
försäkringsbolag (398/1995) samt försäkrings-
föreningar som avses i lagen om försäkrings-
föreningar (1250/1987) ska lämna uppgifter
om gjorda och förmedlade köp av aktier, de-
påbevis av aktier, warranter, teckningsrätter,

försäljningsrätter samt fondandelar i place-
ringsfonder och andelar i fondföretag. Även
teckning och inlösen av andelar i fondföretag
ska anmälas till den del uppgifterna inte har
lämnats med stöd av 2 momentet. Ovan av-
sedda uppgiftsskyldiga ska därutöver lämna
uppgifter om sådana derivatavtal som är före-
mål för handel på en sådan reglerad marknad
som avses i lagen om handel med finansiella
instrument (748/2012) eller på en annan regle-
rad och myndighetsövervakad marknad, och
om derivatinstrument som avses i 1 kap. 10 §
1 mom. 3–9 punkten i lagen om investerings-
tjänster och andra derivatinstrument samt om
avtalsparterna. Transaktionerna ska anges skilt
för varje kund specificerade enligt köp och
försäljningar. Om transaktionerna anges ob-
jekt och antal, datum för inköp och försälj-
ning, köpesumma och kostnader som kunden
betalat samt beloppet av betald överlåtelse-
skatt. Om teckning och inlösen lämnas mot-
svarande uppgifter.

Fondbolag, utländska fondbolags filialer i
Finland och sådana utländska fondbolag som
förvaltar en i Finland grundad placeringsfond
ska lämna uppgifter om sådana fondandelar i
placeringsfonder och andelar i fondföretag
som lösts in från den skattskyldige. Därutö-
ver ska den uppgiftsskyldige lämna uppgifter
om anskaffningspriset av tecknade och in-
lösta fondandelar och fondföretagsandelarna,
anskaffningstiden och de kostnader som ta-
gits ut i samband med teckningen eller inlös-
ningen till den del den uppgiftsskyldige inne-
har dessa uppgifter.

Penningvederlag om högst 100 euro som
betalas i samband med sådana företagsar-
rangemang som avses i 52–52 c § och i 52 f §
i lagen om beskattning av inkomst från nä-
ringsverksamhet anmäls inte. Prestationer om
högst 100 euro som betalas till delägaren för
försäljning av aktier som blivit över vid sam-
manläggning av aktier enligt 15 kap 9 § i
aktiebolagslagen anmäls inte heller.

Uppgifterna som avses i denna paragraf
ska lämnas om alla allmänt och begränsat
skattskyldiga.

Om en sådan värdepapperstransaktion som
avses i denna paragraf har ingåtts med till-
gångar från långsiktigt sparande och spararen
är allmänt skattskyldig, lämnas uppgifterna
utan uppgifter som identifierar spararen.
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Uppgifter lämnas inte om fondandelarna som
avses i denna paragraf och som lösts in från
skattskyldiga eller andelarna i fondföretag ut-
gör tillgångar från långsiktigt sparande eller
det är fråga om en prestation som mottagits
på basis av tillgångar från långsiktigt spa-
rande enligt 15.3 § och spararen är allmänt
skattskyldig.

16 §

Uppgifter som behövs för att räkna ut vinster
och förluster från överlåtelse av värdepapper

Kreditinstitut, filialer till utländska kredit-
institut som avses i kreditinstitutslagen, vär-
depappersföretag, filialer till utländska värde-
pappersföretag som avses i lagen om investe-
ringstjänster, kontoförvaltare som avses i la-
gen om värdeandelssystemet och om clearing-
verksamhet samt andra värdepappersförvarare
ska för beskattningen lämna Skatteförvalt-
ningen för beräkning av den skattskyldiges
överlåtelsevinst eller överlåtelseförlust behöv-
liga uppgifter om försäljning eller annan av-
yttring av värdepapper till den del som den
uppgiftsskyldige innehar dessa uppgifter.
Uppgifter som behövs vid beräkningen av
överlåtelsevinst och -förlust ska lämnas också
om försäljning och andra överlåtelser av mas-
skuldebrevslån till den del den uppgiftsskyl-
dige innehar dessa uppgifter och uppgifterna
finns i sådan form att de kan lämnas.

Uppgifter enligt 1 momentet som behövs
för att beräkna överlåtelsevinsten eller -för-
lusten behöver inte lämnas om penningveder-
lag om högst 100 euro som betalats vid före-
tagsarrangemang enligt 52–52 c och 52 f § i
lagen om beskattning av inkomst av närings-
verksamhet, inte heller om penningprestatio-
ner om högst 100 euro som betalas till delä-
garen för försäljning av aktier som blivit över
vid sammanläggning av aktier enligt 15 kap
9 § i aktiebolagslagen.

Uppgifter enligt denna paragraf lämnas inte
om de gäller tillgångar från långsiktigt spa-
rande och spararen är allmänt skattskyldig.

17 §

Uppgifter om kapitalåterbäring

Kontoförvaltare som avses i lagen om vär-

deandelssystemet och om clearingverksamhet
ska lämna uppgifter om kapitalåterbäringar
som de förmedlat till aktier och andelar som
behandlas i värdeandelssystemet. Dessutom
ska ovan nämnda uppgiftsskyldiga lämna
uppgifter som behövs för beräkning av den
överlåtelsevinst som den skattskyldige fått på
grund av kapitalåterbäringen till den del den
uppgiftsskyldige innehar dessa uppgifter.

Ett aktiebolag och ett andelslag ska lämna
uppgifter om kapitalåterbäringar som det be-
talat till sina aktier och andelar. Uppgifterna
ska lämnas endast om de inte har lämnats
med stöd av 1 mom. Uppgifterna som avses i
1 mom. och i detta moment lämnas endast
om mottagaren är allmänt skattskyldig.

18 §

Delägarlån

Aktiebolag ska lämna uppgifter om sådana
penninglån som delägare eller dennes famil-
jemedlem under skatteåret fått från aktiebola-
get och som inte är återbetalat i slutet av
skatteåret, om delägaren, hans familjemed-
lem eller dessa tillsammans direkt eller indi-
rekt innehar minst 10 procent av aktiebola-
gets aktier eller av röstetalet som samtliga
aktier ger.

Aktiebolaget ska därtill anmäla det belopp
som delägaren under skatteåret har återbetalat
av ett sådant lån som avses i 1 mom.

19 §

Uppgifter om dividendersättningar

Clearingorganisationer samt värdepappers-
företag, utländska värdepappersföretag och
andra tillhandahållare av investeringstjänster
som fungerar som förmedlare för aktiernas
långivare eller låntagare ska lämna uppgifter
om betalda och förmedlade dividendersätt-
ningar till den del uppgiftslämnaren innehar
dessa uppgifter.

20 §

Ersättning som erhållits och betalats i stället
för avkastning från en placeringsfond

Clearingorganisationer samt värdepappers-
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företag, utländska värdepappersföretag och
andra tillhandahållare av investeringstjänster
som fungerar som förmedlare för fondande-
larnas långivare eller låntagare ska lämna
uppgifter om betalda och förmedlade ersätt-
ningar som betalats i stället för avkastning
från en placeringsfond.

21 §

Prestationer som betalas till begränsat
skattskyldiga

Betalningsombud som avses i artikel 4 i
Europeiska unionens råds direktiv
(2003/48/EG) om beskattning av inkomster
från sparande i form av räntebetalningar ska
lämna uppgifter till Skatteförvaltningen om
de i artikel 6 i direktivet avsedda räntorna
och räntemottagarna.

Betalaren ska anmäla löner, ersättningar
för arbete, royaltyer, pensioner, skattepliktiga
sociala förmåner, dividender, räntor, utbe-
talda eftermarknadsgottgörelser, inkomster
av virkesförsäljning, prestationer och skatte-
pliktiga inkomster som baserar sig på ett
avtal om långtidssparande samt andra käll-
skattepliktiga prestationer som betalts till så-
dana begränsat skattskyldiga som avses i la-
gen om beskattning av begränsat skattskyldig
för inkomst (627/1978), samt om den käll-
skatt, förskottsinnehållning och sjukförsäk-
ringspremie som tagits ut för prestationen.
Anställningsoptioner som ska betraktas som
lön samt aktiepremier ska anmälas separat
från den övriga lönen, om de grundar sig på
arbete som utförts i Finland. Därutöver ska
betalaren lämna uppgifterna om betald av-
kastning på investeringsfondandelar och
fondföretagsandelar samt innehållen käll-
skatt. Sådana ersättningar för arbete som be-
talats till andra än fysiska personer anmäls
endast om källskatt har tagits ut på ersätt-
ningen. Uppgifterna som avses i detta mo-
ment lämnas endast om de inte har lämnats
med stöd av 1 mom.

Betalaren ska anmäla sådana prestationer
enligt 1 och 2 mom. som betalats till begrän-
sat skattskyldiga även om skatt inte tagits ut
av prestationen med stöd av lag eller interna-
tionellt avtal.

Är det fråga om lön som betalts för arbete

som utförts utomlands, behöver uppgifter lik-
väl inte lämnas om ett finskt företaget bedri-
ver verksamhet i denna andra stat från ett fast
driftställe, vars resultat lönen belastar.

22 §

Uppgifter om renar

Renbeteslagsföreningen ska lämna uppgif-
ter från sådana renlängder som renägarna till-
ställt den enligt 30 § i renskötsellagen
(848/1990) om de renar som renägarna äger.

2 kap.

UPPGIFTER OM FÖRMÖGENHET

23 §

Fondandelar i en placeringsfond och andelar
i fondföretag

Fondbolag och utländska fondbolags filia-
ler i Finland och sådana utländska fondbolag
som förvaltar en i Finland grundad place-
ringsfond ska lämna uppgifter om antalet
fondandelar och andelar i fondföretag som
den skattskyldige äger vid kalenderårets ut-
gång samt de i 4 § 3 mom. i lagen om
värdering av tillgångar vid beskattningen
(1142/2005) avsedda jämförelsevärdena av
dessa, specificerade separat för varje fond.
Denna uppgiftsskyldighet gäller endast all-
mänt skattskyldiga.

24 §

Värdepapperscentralens skyldighet att lämna
uppgifter om värdeandelar

Värdepapperscentralen ska för beskatt-
ningen lämna uppgifter som Skatteförvalt-
ningen behöver om till värdeandelssystemet
hörande aktier, aktiedepåbevis, andelsbevis,
tilläggsandelar och placeringsandelar i an-
delslag, teckningsrätter, optionsrätter, war-
ranter och fondföretagsandelar, vem som
äger dem enligt uppgifterna i värdeandelsre-
gistret och vem som får avkastningen. Skyl-
digheten att lämna uppgifter om tilläggsande-
lar och placeringsandelar i andelslag gäller
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endast de andelar som ägs av fysiska perso-
ner och dödsbon.

Därtill ska värdepapperscentralen lämna de
uppgifter som avses i 1 mom. om övriga mas-
skuldebrev än de som avses i lagen om käll-
skatt på ränteinkomst eller om andra motsva-
rande masskuldebrevslån som har bjudits ut
till allmänheten för teckning och som har
emitterats inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet av ett offentligt samfund eller
en bokföringsskyldig räntebetalare inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet. Upp-
gifter om de masskuldebrevslån som hänför
sig till värdepapperscentralens penningmark-
nadssystem behöver dock inte lämnas.

Av värdeandelarna anmäls ISIN-koden och
antalet av varje ägares eller avkastningstaga-
res värdeandelar eller masskuldebrevlånets
kapital i slutet av året. Av ägarna och avkast-
ningstagarna enligt uppgifterna i värdean-
delsregistret anmäls som identifikationsupp-
gift namn, personbeteckning eller FO-num-
mer samt landskod. Om personbeteckningen
eller FO-numret saknas, lämnas andra identi-
fikationsuppgifter som uppgiftslämnaren har
samt adressuppgiften.

25 §

Sparmedel enligt avtal om långtidssparande

Avvikande från vad som anges i detta be-
slut om anmälning av tillgångar behöver
sparmedel som har placerats i enlighet med
ett avtal om långtidssparande inte anmälas
under spartiden om den som är berättigad till
sparmedel är en allmänt skattskyldig person.

3 kap.

NÄRMARE FÖRESKRIFTER

26 §

Närmare föreskrifter om anmälan av
inkomster och förmögenhet

Om inkomster och förmögenhet som avses
i 2–25 § lämnas följande uppgifter:

1) individualiseringsuppgifter om den upp-
giftsskyldige;

2) individualiseringsuppgifter om presta-
tionstagaren, betalaren och ägaren av förmö-
genhetspost;

3) beloppet och slaget av prestationen eller
förmögenhetsposten samt förskottsinnehåll-
ningen på prestationen;

4) om uppgifter som gäller begränsat skatt-
skyldiga lämnas dessutom den begränsat
skattskyldiges personbeteckning eller före-
tags- och organisationsnummer eller annat
skattenummer (TIN) i den begränsat skatt-
skyldiges hemstat, om uppgiftslämnaren kän-
ner till det.

4 kap.

UPPGIFTER OM SKULDER OCH
AVDRAG

27 §

Medlemsavgifter till fackföreningar

Arbetsmarknadsorganisationer och arbets-
löshetskassor ska lämna uppgifter om av-
dragbara medlemsavgifter och avgifter till ar-
betslöshetskassor. Om avgifterna lämnas föl-
jande uppgifter:

1) identifikationsuppgifter om betalnings-
tagaren och medlemmen;

2) beloppet av medlemsavgift som med-
lemmen betalat föregående kalenderår.

28 §

Uppgifter om försäkringspremier

Arbetsgivaren ska anmäla de av arbetsta-
garen under kalenderåret uttagna pensions-
premierna, sjömanspensionsförsäkrings-
premierna och arbetslöshetsförsäkringspre-
mierna som är avdragbara i arbetstagarens
beskattning samt premierna för kollektiva til-
läggspensionsarrangemang som arbetsgiva-
ren ordnat. Om arbetstagaren har anslutit sig
till det kollektiva tilläggspensionsarrang-
emanget 6.5.2004 eller senare, ska arbetsgi-
varen anmäla de premier som tagits ut av
arbetstagaren och det belopp som arbetsgiva-
ren själv har betalat.

Arbetsgivaren ska anmäla premierna för en
sådan frivillig individuell pensionsförsäkring
som arbetsgivaren tecknat för arbetstagaren.
Premierna anmäls som lön till den del arbets-
givaren har betalat över 8 500 euro i försäk-
ringspremier under året eller om de pensions-
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försäkringspremier som arbetsgivaren betalt
ska på någon annan grund anses utgöra skat-
tepliktig löneinkomst för arbetstagaren.

Om frivilliga individuella pensionsförsäk-
ringar anmäler öppna bolag premierna för
sådana pensionsförsäkringar som har tecknats
för bolagsmän, kommanditbolag premierna
för sådana pensionsförsäkringar som har
tecknats för ansvariga bolagsmän och aktie-
bolag premierna för sådana pensionsförsäk-
ringar som har tecknats för sådana aktieägare
som inte enligt 1 kap. 7 § i lagen om pension
för arbetstagare (395/2006) anses stå i arbets-
förhållande till aktiebolaget.

Försäkringsanstalter, pensionsstiftelser och
andra pensionsanstalter, i Finland verksamma
representanter eller förmedlare för utländska
försäkrings- eller pensionsanstalter samt de-
positionsbanker, fondbolag och värdepap-
persföretag ska lämna uppgifter om av den
skattskyldige betalda frivilliga individuella
pensionsförsäkringspremier och premier för
försäkring för dödsfall som ansluter sig till en
frivillig, individuell pensionsförsäkring som
tecknats 18.9.2009 eller senare och om pre-
miernas avdragbarhet.

Kommunerna ska anmäla arbetstagares
pensionsavgifter som de tagit ut på arvoden
som de betalat till närståendevårdare och fa-
miljevårdare. Utbetalarna behöver inte an-
mäla andra pensionsavgifter som de tagit ut
på arbetsersättningarna.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ska
anmäla pensionsförsäkringspremierna som
stipendietagare betalat på basis av den för-
säkring som avses 10 a § i lagen on pension
för lantbruksföretagare (1280/2006) och pre-
mierna för obligatoriska grupplivförsäkringar
samt olycksfallsförsäkringspremier som av-
ses i lagen om olycksfallsförsäkring för lant-
bruksföretagare (1026/1981).

Försäkringsbolag ska anmäla premierna
för sådana olycksfalls- och pensionsförsäk-
ringar som avses i 15 § i lagen om olycks-
falls- och pensionsskydd för idrottsutövare
(276/2009).

Om de ovan nämnda försäkringspremierna
ska lämnas följande uppgifter:

1) individualiseringsuppgifter om pen-
sionsanstalten, arbetsgivaren eller annan upp-
giftslämnare;

2) individualiseringsuppgifter om den för-
säkrade;

3) försäkringspremiernas belopp.

29 §

Uppgifter om avdrag och kostnader i anslut-
ning till avtal om långtidssparande

I 10 § avsedd tjänsteleverantör för avtal
om långtidssparande ska anmäla de avdrag-
bara avgifter sparavtalets avdragbara avgifter
som grundar sig på ett avtal som avses i
lagen om bundet långtidssparande
(1183/2009).

Om de ovan nämnda sparavtalets avgifter
lämnas följande uppgifter:

1) identifieringsuppgifter om uppgiftsläm-
naren;

2) identifieringsuppgifter om den som är
berättigad till sparmedel;

3) beloppet av sparavtalets avgifter.
Uppgifter om avdrag och kostnader som

under spartiden hänför sig till sparmedel som
har placerats i enlighet med avtal om lång-
tidssparande lämnas inte, om den som är
berättigad till sparmedel är allmänt skattskyl-
dig.

30 §

Antalet ersättningsdagar hos arbetslösa

Arbetslöshetskassor, Folkpensionsanstal-
ten och arbetskraftsmyndigheten ska anmäla
antalet av de ersättningsdagar under ett ka-
lenderår för vilka ersättning betalats åt den
skattskyldige i enlighet med de lagar som
avses i 93 § 4 mom. i inkomstskattelagen.

31 §

Uppgifter om lån

Kreditinstitut och finansiella institut, sta-
ten, kommunerna, försäkrings- och pensions-
anstalter, intressekontor och arbetsgivare ska
lämna till Skatteförvaltningen följande upp-
gifter om varje lån som beviljats fysiska per-
soner och dödsbon:
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1) individualiseringsuppgifter om kreditgi-
varen;

2) lånets nummer eller annan beteckning;
3) lånets användningsändamål;
4) räntebeloppet som betalats under kalen-

deråret;
5) lånets belopp vid kalenderårets utgång;
6) antalet gäldenärer; samt
7) gäldenärernas namn, personbeteck-

ningar och adresser.
Om räntan på lånet har betalats av en

borgensman eller en person, vars egendom
utgör säkerhet för lånet, ska den uppgifts-
skyldige anmäla att någon annan än gäldenä-
ren har betalat räntan, om denna uppgift kan
ges av den uppgiftsskyldige.

Om räntan på lånet har betalats på förhand,
ska den uppgiftsskyldige även anmäla belop-
pet av den ränta som betalats på förhand. Till
den del som räntan hänför sig till en tid efter
det år som följer efter kalenderåret anmäls
räntan separat, om den uppgiftsskyldige kan
lämna uppgiften.

Andra än kreditinstitut och finansiella in-
stitut behöver dock inte lämna i denna para-
graf avsedda uppgifter, om lånet inte är ett
bostadslån eller en av staten eller Ålands
landskapsstyrelse garanterad studielån och lå-
nekapitalet uppgår till högst 1 700 euro.

Uppgifter som avses i denna paragraf be-
höver dock inte lämnas om fortlöpande kredi-
ter som avses i 7 kap. 7 § 1 mom. i konsu-
mentskyddslagen (746/2010).

32 §

Uttagen eftermarknadsgottgörelse

Kreditinstitut och finansiella institut, Stats-
kontoret samt andra som bedriver värdepap-
pershandel eller förmedlar värdepapper ska
lämna uppgifter om de eftermarknadsgottgö-
relser som de uttagit hos fysiska personer och
dödsbon.

Om de uttagna eftermarknadsgottgörel-
serna ska lämnas följande uppgifter:

1) individualiseringsuppgifter om den som
tagit ut eftermarknadsgottgörelsen;

2) namnet på utbetalaren av eftermark-
nadsgottgörelsen;

3) beloppet av eftermarknadsgottgörelse.

33 §

Egendomsförvaltningsavgifter

Värdepappersföretag och filialer till ut-
ländska värdepappersföretag enligt lagen om
investeringstjänster, värdepapperscentraler
och kontoförvaltare som avses i lagen om
värdeandelssystemet och om clearingverk-
samhet, sådana kreditinstitut och filialer till
utländska kreditinstitut som avses i kreditin-
stitutslagen, fondbolag som avses i lagen om
placeringsfonder (48/1999), utländska fond-
bolags filialer i Finland och sådana utländska
fondbolag som förvaltar i Finland inrättade
placeringsfonder ska lämna uppgifter om av-
gifter som dessa tagit ut för förvaltning av
värdepapper, värdeandelar och med dem jäm-
förbara tillgångar. Värdepapperscentralen ska
lämna ovan avsedda uppgifter när den fung-
erar som kontoförvaltare.

Uppgifterna som avses i 1 moment ovan
ska lämnas endast i den utsträckning som de
berör en allmänt skattskyldig fysisk person
eller ett dödsbo.

34 §

Studielånsavdrag

Folkpensionsanstalten ska för beviljande
av studielånsavdrag tillställa Skatteförvalt-
ningen behövliga uppgifter om skattskyldiga
som är berättigade till studielånsavdrag, året
då en till avdrag berättigande examen avlades
och om studielånsavdragets maximibelopp.

Därtill ska Folkpensionsanstalten tillställa
behövliga uppgifter om de amorteringar som
de till avdrag berättigade skattskyldiga har
gjort på studielånet.

35 §

Förtroendevaldas mötesarvoden

Kommuner och samkommuner som tar ut i
31 § 1 mom. 5 punkten i inkomstskattelagen
(1535/1992) nämnda avgifter på förtroende-
valdas mötesarvoden ska tillställa Skatteför-
valtningen uppgifter om de uttagna avgif-
terna. Den som erhållit sådana avgifter direkt
av den skattskyldige ska tillställa Skatteför-
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valtningen behövliga uppgifter om avgif-
terna.

5 kap.

ÖVRIGA UPPGIFTER

36 §

Uppgifter som lämnas av bostadssamfund

Bostadsaktiebolag, fastighetsaktiebolag,
bostadsandelslag och andra samfund vars ak-
tier eller andelar berättigar till innehav av en
viss lägenhet i en byggnad som ägs av sam-
fundet, ska för delägarnas eller medlemmar-
nas beskattning tillställa Skatteförvaltningen
behövliga uppgifter om lägenheterna och
dessas användning samt om de ersättningar
som delägarna eller medlemmarna betalat till
bolaget.

37 §

Återkrav av socialförmåner

Om en utbetalare av pension, studiepen-
ning eller annan lagstadgad skattepliktig för-
mån återkräver av den skattskyldige ett be-
lopp som motsvarar en socialförmån som un-
der ett tidigare år hade blivit betald den skatt-
skyldige, ska utbetalaren tillställa Skatteför-
valtningen uppgifter om det återkrävda för-
månsbeloppet. Om återkravet gäller en sådan
förmån som under föregående år utbetalades
utan grund så att utbetalaren beaktar detta i
utbetalarens årsanmälan för det föregående
året, ska utbetalaren inte ange den återkrävda
socialförmånen i sin årsanmälan för det år när
återkravet verkställs.

38 §

Uppgifter som behövs för fastställande av
sjukförsäkringspremien

En finländsk arbetsgivare som sänder en
arbetstagare utomlands ska tillställa Skatte-
förvaltningen behövliga uppgifter för faststäl-
lande av den försäkrades sjukförsäkringspre-
mie. Arbetsgivaren är uppgiftsskyldig också i
det fall att lönen betalas av ett utländskt
moder-, dotter- eller systerföretag som hör till

samma ekonomiska helhet som arbetsgivaren
eller av ett sådant utländskt företag där den
finländska arbetsgivaren har bestämmande-
rätt.

Pensionsanstalten tillställa Skatteförvalt-
ningen nödvändiga uppgifter om arbetsin-
komsten enligt lagen om pension för företa-
gare eller lagen om pension för lantbruksfö-
retagare för fastställande av den försäkrades
sjukförsäkringspremie.

39 §

Uppgifter som behövs för överföring av
förskottsinnehållningsuppgifter

Den som gör en betalning på vilken för-
skottsinnehållning ska verkställas ska till-
ställa Skatteförvaltningen för beskattningen
behövliga uppgifter om betalningsmottagaren
och betalningsslaget när betalaren med stöd
av 17 § 1 mom. i lagen om offentlighet och
sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
(1346/1999) begär sådana uppgifter av Skat-
teförvaltningen som behövs för att verkställa
förskottsinnehållning. Om pensioner och där-
med jämförbara betalningar ska också uppges
det kalkylerade beloppet av betalningen.

Pensionsanstalten ska tillställa Skatteför-
valtningen för beskattningen behövliga upp-
gifter om hemviststat och medborgarskap för
en begränsat skattskyldig person med pen-
sionsinkomst.

Folkpensionsanstalten ska dessutom till-
ställa Skatteförvaltningen uppgifter om huru-
vida personen är försäkrad i Finland och hu-
ruvida Finland svarar för personens sjuk-
vårdskostnader.

I de fall som avses i 2 och 3 mom. ska den
som uppgifterna gäller förutom med namn
specificeras med följande uppgifter som den
uppgiftsskyldige har:

1) personbeteckning, eller om personbe-
teckning saknas, födelsetid;

2) skatte- eller personnummer som tillde-
lats av hemviststaten, eller om sådana uppgif-
ter saknas, med någon annan motsvarande
beteckning, och

3) kontaktuppgifter i både Finland och
hemviststaten.
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40 §

En utländsk arbetsgivares eller dess företrä-
dares anmälan om att arbete inleds

En utländsk arbetsgivare ska tillställa
Skatteförvaltningen för beskattningen behöv-
liga uppgifter om den uppskattade längden
för arbetet och det kalkylerade lönebeloppet
för en hyrd arbetstagare enligt 10 § 4 c-
punkten i inkomstskattelagen samt om den
som låter utföra arbetet, om ett internationellt
avtal inte hindrar att skatt tas ut på arbetsta-
garens lön.

Avvikande från 1 mom. ska en företrädare
som utsetts enligt 4 a § i lagen om utstatione-
rade arbetstagare (1146/1999) tillställa Skat-
teförvaltningen de uppgifter som avses i 1
mom. då den utländska arbetsgivare som fö-
reträdaren företräder inte har införts i för-
skottsuppbördsregistret.

Har det utländska företaget inte införts i
förskottsuppbördsregistret och har det utländ-
ska företaget inte heller utsett en företrädare
som avses i 2 mom. ska det utländska företa-
get även i detta fall tillställa de uppgifter som
avses i 1 mom.

41 §

Årsanmälan som lämnas av en utländsk
arbetsgivare eller dess företrädare

En utländsk arbetsgivare ska årligen till-
ställa Skatteförvaltningen i 15 § 1 mom. i
lagen om beskattningsförfarande avsedda
uppgifter om utbetalda löner vilka avses i
10 § 4 c-punkten i inkomstskattelagen samt
om tidsperioden då den uthyrda arbetstagaren
arbetar i Finland, om ett internationellt avtal
inte hindrar att skatt tas ut på lönen. En
utländsk arbetsgivare ska årligen även till-
ställa i 15 § 1 mom. i lagen om beskattnings-
förfarande avsedda uppgifter om övriga utbe-
talda löner, om löntagaren vistas i Finland
över sex månader.

Avvikande från 1 mom. ska en företrädare
som utsetts enligt 4 a § i lagen om utstatione-
rade arbetstagare (1146/1999) tillställa Skat-
teförvaltningen de uppgifter som avses i 1
mom. då den utländska arbetsgivare som fö-

reträdaren företräder inte har införts i för-
skottsuppbördsregistret.

Har det utländska företaget inte införts i
förskottsuppbördsregistret och har det utländ-
ska företaget inte heller utsett en företrädare
som avses i 2 mom. ska det utländska företa-
get även i detta fall tillställa de uppgifter som
avses i 1 mom.

42 §

Uppdragsgivarens skyldighet att lämna
uppgifter

Den som låter utföra arbete via en hyrd
arbetstagare som avses i 10 § 4 c-punkten i
inkomstskattelagen, ska tillställa Skatteför-
valtningen för beskattningen behövliga upp-
gifter om det företag som har hyrt ut arbets-
tagaren, om ett internationellt avtal inte hin-
drar att skatt tas ut på arbetstagarens lön. Det
ska då dessutom tillställas uppgifter om den
företrädare för företaget som utsetts i enlighet
med 4 a § i lagen om utstationerade arbetsta-
gare.

Till Skatteförvaltningen ska även anmälas
ändringar i uppgifter som avses i 1 mom.
samt ifall uppdragsavtalet om hyrt arbete går
ut eller de hyrda arbetstagarna annars helt
och hållet slutar arbeta, om uppdragsgivaren
känner till de ovan nämnda uppgifterna.

43 §

Uppgift om att bolagets värdepapper tagits
upp till offentlig handel på en reglerad mark-
nad eller på en multilateral handelsplattform

Ett bolag vars aktier har tagits upp till
handel på en sådan reglerad marknad i Fin-
land eller utomlands som står under myndig-
hetstillsyn ska anmäla till Skatteförvaltningen
att aktien tagits upp till handel samt om ak-
tien inte längre är föremål för handel på
marknaden.

Uppgiftsskyldigheten som avses i 1 mom.
gäller på motsvarande sätt upptagande av
värdepapperen till en sådan multilateral han-
delsplattform som avses i lagen om handel
med finansiella instrument, om bolagets aktie
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har tagits upp till handel på bolagets ansökan
eller med dess samtycke.

44 §

Överföringar i anslutning till frivilliga
pensionsförsäkringar och avtal om

långtidssparande

Försäkringsanstalter, pensionsstiftelser och
andra pensionsanstalter, i Finland verksamma
representanter eller förmedlare för utländska
försäkrings- eller pensionsanstalter samt de-
positionsbanker, fondbolag och värdepap-
persföretag ska lämna uppgifter om överfö-
ring av återköpsvärdet för en frivillig indivi-
duell pensionsförsäkring, om återköpsvärdet
överförs till en försäkringsanstalt som finns i
en annan medlemsstat inom det Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet.

En sådan tjänsteleverantör för avtal om
långtidssparande som avses i 10 § ska lämna
uppgifter om överföring av sparavtalets spar-
medel, om sparmedlen överförs till en försäk-
ringsanstalt som finns i en annan medlems-
stat inom det Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet.

Uppgifter om överföringar enligt 1 och 2
mom. lämnas inte, om man på grund av
överföring av återköpsvärdet eller sparmed-
len har anmält skattepliktiga inkomster i en-
lighet med 9 och 10 §.

45 §

Specificering av uppgifterna

I de fall som avses i 40–42 mom. ska den
uppgiftsskyldige och den som uppgifterna
gäller specificeras med följande uppgifter
som den uppgiftsskyldige besitter:

1) företags- och organisationsnummer eller
personbeteckning, eller om personbeteckning
saknas, födelsetid;

2) skatte- eller personnummer som tillde-
lats av hemviststaten, eller om sådana uppgif-
ter saknas, annan motsvarande beteckning;

3) kontaktuppgifter i både Finland och
hemviststaten.

6 kap.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

46 §

Anmälningsfristerna

De uppgifter som avses i 2, 3, 5–17,
19–21, 23, 24, 28, 29, 31–33 och 35–37 §,
38 § 1 mom., 41 och 43 § ska lämnas årligen
för det föregående kalenderåret före utgången
av januari. Uppgifterna som avses i 18 § ska
lämnas årligen för det föregående kalender-
året senast den 24 februari. Uppgifterna som
avses i 27 och 30 § och i 38 § 2 mom. ska
lämnas för det föregående kalenderåret senast
den 20 februari.

Avvikande från 1 mom. kan uppgifterna
som avses i 2, 3, 5 och 7 §, 12 § 2 - 4 mom.,
21 §, 28 § 1 - 3 mom. och 5 mom., 35 §, 38 §
1 mom. och 41 § samt i 12 § 5 mom. avsedda
dividenduppgifter lämnas årligen för det fö-
regående kalenderåret senast den 3 februari
om uppgifterna lämnas via ett elektroniskt
dataöverföringssystem.

En anmälan som avses i 4 § ska lämnas
inom en månad från den tidpunkt då man
första gången låter bli att verkställa förskotts-
innehållningen.

Uppgifterna som avses i 34 § 1 mom. ska
för varje år lämnas så att uppgifterna om de i
januari–juli utexaminerade studerandena läm-
nas i november samma år och uppgifterna om
de i augusti–december utexaminerade stude-
randena lämnas i april följande år. Uppgif-
terna som avses i 34 § 2 mom. ska lämnas
årligen för det föregående kalenderåret före
utgången av februari.

Uppgifterna som avses i 22 § ska lämnas
för det föregående renskötselåret före ut-
gången av september. Uppgifter som avses i
39 § ska lämnas vid en tidpunkt som särskilt
avtalats med Skatteförvaltningen.

Uppgifterna som avses i 40 § ska lämnas
om varje arbetstagare före utgången av den
kalendermånad som följer efter den månad
under vilken arbetstagaren inledde arbetet.

Uppgifterna som avses i 42 § ska lämnas
före utgången av den månad som följer efter
den kalendermånad då företagets första ar-
betstagare inleder sitt arbete hos uppdragsgi-
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varen. Ändringar i uppgifterna i 42 § 2 mom.
ska anmälas till Skatteförvaltningen före ut-
gången av den kalendermånaden följer efter
ändringen.

Uppgifterna som avses i 44 § ska lämnas
inom 60 dagar räknat från överföringsdagen.

47 §

Anmälningssätten

Uppgifterna som avses i detta beslut kan
lämnas med hjälp av en elektronisk dataöver-
föringsmetod via Skatteförvaltningens elek-
troniska anmälningstjänster eller på Skatte-
förvaltningens blanketter. Uppgifter som av-
ses i 12 § 1 och 5 mom., 14 § 1 mom.,
15–17 §, 23 och 24 §, 28 § 4 och 6 mom., 29,
30, 33 och 34 § samt 38 § 2 mom. får lämnas
endast med hjälp av en elektronisk dataöver-
föringsmetod.

Arbetsgivaren ska lämna uppgifterna med
hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod
om årsanmälan berör fler än 15 arbetstagare.
Skyldigheten att lämna uppgifter med hjälp
av en elektronisk dataöverföringsmetod gäl-
ler inte fysiska personer eller dödsbon och
inte heller uppgifter som avses i 40 och 41 §.

Avvikande från 1 och 2 mom. kan uppgif-
ter som avses i 15 och 16 § för år 2014

lämnas även med datamedium.
De uppgifter som lämnas in på Skatteför-

valtningens blanketter ska skickas till adres-
sen Optisk läsning av årsanmälningar, PB
300, 00052 SKATT.

Uppgifterna som avses i 19, 20, 40 – 42
och 44 § lämnas till Skatteförvaltningen på
Skatteförvaltningens blankett. Uppgifterna
som avses i 43 § lämnas på blankett till
Skatteförvaltningens Informationsförvalt-
ningsenhet med adress Skatteförvaltningen,
Informationsförvaltningen, Samfundsbeskatt-
ning, PB 325, 00052 SKATT.

Uppgifter som avses i 22 och 30 § samt i
38 § 2 mom. lämnas på sätt som särskilt
avtalas med Skatteförvaltningen.

48 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari
2014.

Beslutet tillämpas första gången på de upp-
gifter som lämnas för år 2014. Genom detta
beslut upphävs Skatteförvaltningens beslut
den 18 december 2012 om en allmän skyldig-
het att lämna uppgifter (839/2012). Det upp-
hävda beslutet ska tillämpas sista gången på
de uppgifter som lämnas för år 2013.

Helsingfors den 18 december 2013

Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Överinspektör Mia Keskinen
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