Töm blanketten
ANSÖKAN OM ÄNDRING AV
SKATTEPERIODEN FÖR
SKATTER PÅ EGET INITIATIV
Skatteförvaltningen
Hantering av kunduppgifter
PB 550
00052 SKATT
Den skattskyldiges namn

FO-nummer

Om företagets omsättning under kalenderåret är högst 100 000 euro, kan mervärdesskatter deklareras och betalas
kvartalsvis. Förskottsinnehållningar, arbetsgivares socialskyddsavgifter och källskatter kan då betalas kvartalsvis. Om
omsättningen är högst 30 000 euro, kan mervärdesskatten deklareras och betalas kalenderårsvis och de andra
skatterna betalas kvartalsvis. Uppgifterna om arbetsgivarprestationer ska lämnas till inkomstregistret alltid inom 5 dagar
från löneutbetalningsdagen. Också företagets utländska omsättning räknas med i omsättningen.
Observera att skatteperioden ska vara den samma i minst ett års tid, om omsättningsgränsen inte överskrids.
Fyll i uppgifterna och kryssa för önskad skatteperiod.
OBS! Ange bara en skatteperiod för mervärdesskatter och en för arbetsgivarprestationer.
Skatteförvaltningen bestämmer skatteperiodens längd och meddelar den skriftligt.
Ansökan om förlängd skatteperiod
Ansökan om förlängd skatteperiod ska lämnas inom föregående kalenderår. Om Skatteförvaltningen godkänner er
ansökan tillämpas den nya skatteperioden från och med ingången av kalenderåret efter att ansökan lämnats in.

40711

Ansökan om kortare skatteperiod
Om Skatteförvaltningen godkänner er ansökan om kortare skatteperiod tillämpas den nya skatteperioden från och med
ingången av närmaste kortare skatteperiod efter att ansökan lämnats in.
Primärproducent eller upphovsman till konstverk
Om omsättningen hos primärproducenten eller upphovsmannen till konstverk är högst 100 000 euro under kalenderåret,
kan förskottsinnehållningarna, arbetsgivarens socialskyddsavgift och källskatterna betalas kvartalsvis. Uppgifterna om
arbetsgivarprestationer ska lämnas till inkomstregistret alltid inom 5 dagar från löneutbetalningsdagen. Oavsett
omsättningen kan man välja ett kalenderår eller en kortare period som skatteperiod för momsen.
Omsättningen för kalenderåret är högst 30 000 euro
Omsättningen för kalenderåret är 30 001‒100 000 euro
Omsättningen för kalenderåret överskrider 100 000 euro

Önskad skatteperiod för mervärdesbeskattningen

Önskad skatteperiod för arbetsgivarprestationer

kalenderår

kvartal

kvartal

månad

månad

Returnera den ifyllda blanketten till Skatteförvaltningens adress ovan.
Datum

Underskrift och namnförtydligande

Telefon
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