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En tjänsteleverantör sköter samfundets 
beskattningsärenden via olika gränssnitt. 
Samfundet kan koncentrera sig på sin 

affärsverksamhet. 
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TJÄNSTELEVERANTÖREN SKÖTER SAMFUNDETS 
BESKATTNINGSÄRENDEN VIA OLIKA GRÄNSSNITT – SAMFUNDET 
KAN KONCENTRERA SIG PÅ SIN AFFÄRSVERKSAMHET 
• Ab Företag Oy har tecknat ett avtal med Ab Bokföringsbyrå Oy som erbjuder tjänster 

inom ekonomiförvaltning. 

• En representant för Ab Företag Oy ger fullmakt åt Ab Bokföringsbyrå Oy att sköta Ab 
Företag Oy:s skatteärenden. Ab Bokföringsbyrå Ab är den primära kontakten mot 
Skatteförvaltningen. 

• Ab Företag Oy koncentrerar sig på sin växande affärsverksamhet. Ekonomiska data 
samlas automatiskt i Ab Bokföringsbyrå Oy:s system som skapar nödvändiga 
skattedeklarationer och anmälningar och överför data till Skatteförvaltningen via olika 
gränssnitt. 

• Ab Bokföringsbyrå Oy rapporterar om affärsverksamhetens ekonomiska utveckling och 
sköter skattedeklarationerna och behövliga ändringar i förskottsuppbörden. 

• Ab Företag Oy kan vid behov kontrollera att skatterna har skötts och beställa 
skatteskuldsintyg och andra intyg som stöd för försäljningen. 

• Om företaget har betalat ut löner eller andra förvärvsinkomster, skickar företagets 
löneadministrationsprogram dessa uppgifter till inkomstregistret. 
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JAG VILL 

FÖR MIN 
KUNDS 
RÄKNING 
VILL JAG 

Bedriva min affärsverksamhet  

Bokföringsbyråer och tjänsteleverantörer inom ekonomiförvaltning  

Veta läget 

• Skatter som gäller 
affärsverksamheten 

• Kommande betalningar 
• Är beskattningsuppgifterna 

korrekta? 

VIA 
E-TJÄNSTEN 

Betala Fråga 

• Genast 
• På förfallodagen 
• Enligt  

betalnings-
programmet 

• Vad betyder det? 
• Hur ska jag göra? 
• Hur gör jag rätt? 
• Hur beskattas en viss verksamhet? 

MinSkatt 

Ilmoitin.fi 

Palkka.fi och andra e-tjänster  
för småföretag 

Lomake.fi 

Ytj.fi 

Nätbanken 

Tjänster för bilbeskattning 

Tjänster för punktbeskattning 

Omprövnings-
begäranden 
i MinSkatt 

Inkomst-
beskattningen  

av samfund  
i MinSkatt 

Informationsutbyte 
 om att vara arbetsgivare 

och om gåvoskatt 

Begäranden om utredning 
och meddelanden 

i MinSkatt 

Skatt.fi 
• Din egen  fråga 
• Svarsbanken 

2018 

Chatt 

• Utkontraktera och/eller automatisera ekonomiförvaltningen  • Ge någon annan fullmakt att agera för min 
räkning i beskattningsärenden 

• Deklaration av skatter på eget initiativ 
• Ändringar i förskottsuppbörden 
• Inkomstskattedeklaration 
• Ansökan 
• Begäran om omprövning 
• Besvara en begäran om utredning 
• Lämna uppgifter om utbetalda löner 

Göra 
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JAG VILL 

FÖR MIN 
KUNDS 
RÄKNING 
VILL JAG 

Bedriva min affärsverksamhet 

Bokföringsbyråer och tjänsteleverantörer inom ekonomiförvaltning  

Veta läget 

• Skatter som gäller 
affärsverksamheten 

• Kommande betalningar 
• Är beskattningsuppgifterna 

korrekta? 

VIA 
E-TJÄNSTEN 

• Deklaration av skatter på eget initiativ 
• Ändringar i förskottsuppbörden 
• Inkomstskattedeklaration 
• Ansökan 
• Begäran om omprövning 
• Besvara en begäran om utredning 
• Lämna uppgifter om utbetalda löner 

Betala Fråga 

• Genast 
• På förfallodagen 
• Enligt  

betalnings-
programmet 

• Vad betyder det? 
• Hur ska jag göra? 
• Hur gör jag rätt? 
• Hur beskattas en viss verksamhet? 

MinSkatt 

Ilmoitin.fi 

Palkka.fi och andra e-tjänster  
för småföretag 

Lomake.fi 

Ytj.fi 

Nätbanken 

Tjänster för bilbeskattning 

Tjänster för punktbeskattning 

Fastighets- och 
överlåtelsebeskattningen 

till MinSkatt 

Skatt.fi 
• Svarsbanken  

Suomi.fi-  
fullmakter 
tas i bruk 

Inkomstregistret (tekniskt gränssnitt) 

2019 

Göra 

• Utkontraktera och/eller automatisera ekonomiförvaltningen  
• Jag vill granska de löneuppgifter jag lämnat (inkomstregistret) 

• Ge någon annan fullmakt att agera för min räkning i 
beskattningsärenden  

Chatt 



SAMFUNDSKUNDERNAS SKATTEÄRENDEN 2022: SKATTEÄRENDENA SOM EN DEL AV EN AUTOMATISERAD EKONOMIFÖRVALTNING 

JAG VILL 

FÖR MIN 
KUNDS 
RÄKNING 
VILL JAG 

Bokföringsbyråer och tjänsteleverantörer inom ekonomiförvaltning  

VIA 
E-TJÄNSTEN 

Gränssnitt som stödjer en automatiserad ekonomiförvaltning 

MinSkatt 

Palkka.fi och andra e-tjänster  
för småföretag 

Ilmoitin.fi 

Ytj.fi 

Nätbanken 

Tjänster för bilbeskattning 

Tjänster för punktbeskattning 

Anmälningar om 
byggande 
i MinSkatt 

De första 
gränssnittstjänsterna 

för ekonomiförvaltning 

E-tjänsten Katso 
har integrerats med 
Suomi.fi-fullmakter 

Skatt.fi: 
• Svarsbanken 

2020 

Inkomstregistret (tekniskt gränssnitt) 

Bedriva min affärsverksamhet • Utkontraktera och/eller automatisera ekonomiförvaltningen  
• Jag vill granska de löneuppgifter jag lämnat (inkomstregistret) 

• Ge någon annan fullmakt att agera för min räkning i 
beskattningsärenden  

Veta läget 

• Skatter som gäller 
affärsverksamheten 

• Kommande betalningar 
• Är beskattningsuppgifterna korrekta? 

• Deklaration av skatter på eget initiativ 
• Ändringar i förskottsuppbörden 
• Inkomstskattedeklaration 
• Ansökan 
• Begäran om omprövning 
• Besvara en begäran om utredning 
• Lämna uppgifter om utbetalda löner 

Betala Fråga 

• Genast 
• På förfallodagen 
• Enligt  

betalnings-
programmet 

• Vad betyder det? 
• Hur ska jag göra? 
• Hur gör jag rätt? 
• Hur beskattas en viss verksamhet? 

Göra 

Chatt 
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JAG VILL 

FÖR MIN 
KUNDS 
RÄKNING 
VILL JAG 

Bokföringsbyråer och tjänsteleverantörer inom ekonomiförvaltning  

VIA 
E-TJÄNSTEN 

Gränssnitt som stödjer en automatiserad ekonomiförvaltning 

MinSkatt 

Palkka.fi och andra e-tjänster  
för småföretag 

Ilmoitin.fi 

Ytj.fi 

Nätbanken 

Bil- och 
punktbeskattningen 

till MinSkatt 

Gränssnittstjänsterna 
utvidgas 

Skatt.fi 

2021–2022 

Bedriva min affärsverksamhet • Utkontraktera och/eller automatisera ekonomiförvaltningen  
• Jag vill granska de löneuppgifter jag lämnat (inkomstregistret) 

• Ge någon annan fullmakt att agera för min räkning i 
beskattningsärenden  

Inkomstregistret (tekniskt gränssnitt) 

Chatt 

Veta läget 

• Skatter som gäller 
affärsverksamheten 

• Kommande betalningar 
• Är beskattningsuppgifterna korrekta? 

• Deklaration av skatter på eget initiativ 
• Ändringar i förskottsuppbörden 
• Inkomstskattedeklaration 
• Ansökan 
• Begäran om omprövning 
• Besvara en begäran om utredning 
• Lämna uppgifter om utbetalda löner 

Betala Fråga 

• Genast 
• På förfallodagen 
• Enligt  

betalnings-
programmet 

• Vad betyder det? 
• Hur ska jag göra? 
• Hur gör jag rätt? 
• Hur beskattas en viss verksamhet? 

Göra 
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Elektroniska tjänster för person-, företags- 
och samfundskunder – framtida 

utvecklingsobjekt 
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Elektroniska tjänster för person-,  
företags- och samfundskunder 
– framtida utvecklingsobjekt 

HJÄLP MED ATT SKÖTA BESKATTNINGEN 
• Elektroniskt informationsutbyte 
• Skatteräknare 
• Personifierad skattekalender och 

påminnelser 
• Chatbot 

UTRÄTTANDE AV ÄRENDEN 
• Nationell roll- och behörighetslösning 
• Inkomstregistrets realtidsfunktion 
•  ”Allt från ett och samma ställe” 
• MinSkatt 

 
• Elektronisk betalning 
• Nya tjänstegränssnitt 
• Nationell servicekanal 

VISNING AV SKATTEUPPGIFTER 
• Utlämnande av information elektroniskt  
• Avancerade tjänster för skattetagare 
• Statistiktjänster 
• MyData i beskattningen 
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