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Suomi.fi-fullmakter - vad och när?

 Tjänsten Suomi.fi-fullmakter ersätter Katso-behörigheterna före 

utgången av 2019

 Suomi.fi-identifikationen har redan varit bruk i drygt ett år

 Myndigheterna tar den i bruk i olika takt - Skatteförvaltningen och 

inkomstregistret som de första

 Fullmakterna för att sköta skatteärenden tas i bruk 11/2018, 

Inkomstregistret 1.1.2019. Fullmakter har kunnat ges fr.o.m. 15.5 men 

de börjar fungera 11/2018

 Stark autentisering till tjänsten (bankkoder, EID-kort, mobilcertifikat), 

inga separata lösenordslistor



Suomi.fi-fullmakterna för att sköta 
skatteärenden

 Behörigheternas antal är litet (endast 2 behörigheter)

– Skatteärenden (alla uppgifter i alla kanaler)

– Deklarering (kan inte skötas i MinSkatt)

 Med en fullmakt som getts i tjänsten Suomi.fi kan det skötas ärenden i 

Skatteförvaltningens alla kanaler för ärendehantering

– MinSkatt, besöks- och telefonkontakt, Ilmoitin.fi, Lomake.fi, webblanketten, (i 

framtiden nya, t.ex. chatten)

 Man kan ge eller begära flera fullmakter på en gång - max. 30 st. per 

gång

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tietoa_verotuksest/verotuksen_muutoksia/valtuuttaminen/valtuudet-verohallinnon-asiointipalveluissa/


Fullmakt för att sköta skatteärenden

Alla skatteärenden för 

kunden kan skötas i alla de 

kanaler som 

Skatteförvaltningen erbjuder

Deklarationer och 

anmälningar kan lämnas in 

men fullmakten ger inte rätt 

till ärendehantering i 

MinSkatt



Suomi.fi-fullmakter - vem kan börja 
använda dem?

 De kan börja användas 11/2018

– Ab, ay, ky, rörelseidkare eller yrkesutövare, privatpersoner, jord- och 

skogsbruksidkare, andelslag, stiftelser (i handelsregistret)

 Skatt.fi  Information om Skatteförvaltningen  Ändringar i 

beskattningen  Auktorisering

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tietoa_verotuksest/verotuksen_muutoksia/valtuuttaminen/usein-kysytty%C3%A4-valtuuksista---tilitoimistot/


I vilka fall ska det fortsättas med Katso?

 Rörelseidkare eller yrkesutövare, jord- och skogsbruksidkare:

1. om ditt ombuds bolagsform är någon annan än aktiebolag, kommanditbolag, öppet 

bolag eller firmanamn (exempelvis förening eller näringssammanslutning).

2. om du inte kan använda elektronisk identifiering när du sköter skatteärendena 

(personliga bankkoder, EID-kort eller mobilcertifikat).

– En ny Katso-behörighet ”MinSkatt för personer och företag"

 Bolagsformer som ännu inte kan börja använda

– Föreningar, stiftelser, näringssammanslutningar, beskattningssammanslutningar, 

dödsbon, utländska medborgare och aktörer, samfällda förmåner, kommuner, 

offentliga aktörer

– Avgöranden för gränssnittet skapas under 2019



Egenskaperna hos Suomi.fi-
fullmakterna

 Viljeförklaringar, dvs. fullmakter

– En person befullmäktigar en annan person (jag befullmäktigar min syster)

– En person befullmäktigar ett företag (jag befullmäktigar advokatbyrån x)

– Ett företag befullmäktigar en person (företaget befullmäktigar en egen arbetstagare)

– Ett företag befullmäktigar ett annat företag (företaget befullmäktigar en bokföringsbyrå)

 En i basregistret antecknad person ger alltid den första fullmakten.

1. Företagets verkställande direktör x befullmäktigar bokföringsbyrå x att sköta alla 

skatteärenden för företaget

2. Bokföringsbyråns verkställande direktör Y befullmäktigar vidare några av sina 

arbetstagare att sköta skatteärendena för kundföretaget X

3. Vårdnadshavare – barn automatiskt från befolkningsdatasystemet



Att dela på fullmakterna på en 
bokföringsbyrå

Kunden

Kunden

Kunden

Kunden

Kunden

Kunden

Kunden

Kunden

Kunden

Bokförings-

byrå
Fullmakt att sköta 

skatteärenden

Bokförare

Bokförare

Bokförare

En representationsfullmakt ger bokföraren 

rätt att sköta skatteärenden för alla 

bokföringsbyråns kundföretag till den del 

som kunderna har befullmäktigat 

bokföringsbyrån. 

En inriktad representationsfullmakt gör det 

möjligt att endast sköta ärenden för vissa 

kunder

Bokföringsbyrån kan be 

om fullmakt av kunden
eller



Fullmakter – några nackdelar
 Förbättringar i oktober

– Att befullmäktiga inriktat inom bokföringsbyrån (hindrar inte att skapa fullmakter med 

kundföretag)

– Utöver bokföringsbyråns verkställande direktör eller den som har firmateckningsrätt 

kan även andra skapa en fullmaktsbegäran och granska fullmakter som kunden 

beviljat.

 Ingen ”masskörning”, nu 30 fullmakter per inloggning, inte möjligt att 

föra ut uppgifter

 Katso och Suomi.fi-fullmakterna överlappar varandra under 

övergångsperioden (företagsformer, utlänningar)

 Fullmakterna fungerar inte ännu i alla tjänster

 Firmateckningsrätt två tillsammans



Suomi.fi-fullmakter – sammandrag:
 Endast två fullmakter – skatteärenden och deklarering

 ”Fullmakterna i ordning på en gång" - skatteärenden och 

inkomstregistret

 Man kan ge eller begära fullmakt

 Gränssnittet är klart åskådligare än i Katso

 Skatt.fi, sidan Ändringar i auktoriseringen

– Information per företagsform, steg-för-steg-anvisningar, FAQ

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tietoa_verotuksest/verotuksen_muutoksia/valtuuttaminen/usein-kysytty%C3%A4-valtuuksista---tilitoimistot/


Användning av inbetalningar
Lauri Taskinen



Kort om referenserna

 Det är viktigt att välja rätt referensnummer

– Med referensen riktas betalning till godo till rätt kund och rätt skatt.

 De vanligaste referenserna för skatteslagen är:

– referensen för skatter på eget initiativ i (inkluderar arbetsgivarprestationer, mervärdesskatt osv.)

– referensen för inkomstskatter (förskotten, tilläggsförskotten och kvarskatterna inkluderade)

– referensen för arvsskatt.

 Utöver dessa finns det referenser för olika situationer bl.a.:

– referens för förfallna skatter (”kundreferens”)

– referens för betalningsarrangemang.

 Var kan du hitta referensnumren?

– I MinSkatt eller i beskattningsbeslutets betalningsuppgifter.



Referenserna i MinSkatt

 På ingångssidan i MinSkatt eller på skatteslagets sida

– Under Funktioner från länken Betalning av skatter.



Referenserna i MinSkatt



Kort om referensen för skatter på eget initiativ

 Referensen för skatter på eget initiativ

– Betalningen riktas i första hand till skatter på eget initiativ > först till förfallna skatter

– Om det inte finns förfallna skatter, väntar beloppet på kommande skatter på eget initiativ. Den 

valda återbäringstidpunkten och återbäringsgränsen påverkar detta.

– Oanvända betalningar används alltid i slutet av månaden till andra förfallna skatter.

 Hur används betalningen:

1. skatter på eget initiativ som förfallit till betalning

2. skatter på eget initiativ som är i indrivning hos utsökningsmyndigheten

3. skatter på eget initiativ som ingår i ett betalningsarrangemang – först i slutet av månaden

4. övriga förfallna skatter – först i slutet av månaden

5. skulder som den skattskyldige ansvarar för – först i slutet av månaden.



Referensen för skatter på eget initiativ i - exempel
 Kund (Ab) betalar med referensen för skatter på eget initiativ:

– 12.3 förfaller arbetsgivarprestationer på 2 000 euro och mervärdesskatt på 3 000 euro

– 23.3 förfaller förskottsskatt (inkomstskatt för samfund) på 1 000 euro

– en betalning 9.3 med referensen för skatter på eget initiativ på 6 000 euro - i syfte att betala "allt på en gång"

– Användningen av betalningen till skatter på eget initiativ påverkas utöver referensen också av 

återbäringstidpunkten som kunden har valt.

Återbäringstidpunkt "genast efter behandlingen"

• Av betalningen 12.3 används 5 000 euro till skatter på eget 

initiativ.

• Beloppet används till andra skatter än skatter på eget 

initiativ i slutet av månaden. Resten, dvs. 1 000 euro, går till 

förskottsskatten först 31.3 (dröjsmålsränta 24.3–31.3)

Återbäringstidpunkt "efter nästa allmänna förfallodag"

• Av betalningen 12.3 används 5 000 euro till skatter på eget 

initiativ.

• Det återstående beloppet på 1 000 euro återbärs till 

kunden om hen inte har andra förfallna skatter. 

Förskottsskatten blir alltså obetald (förfaller 23.3, dvs. efter 

förfallodagen 12.3)

• För att undvika dröjsmålspåföljderna lönar det sig för kunden att betala:

• 5 000 euro skatter på eget initiativ med referensen för skatter på eget initiativ senast på 

förfallodagen 12.3.

• 1 000 euro förskottsskatt med referensen för inkomstskatt senast på förfallodagen 23.3.



Referensen för skatter på eget initiativ i – frågor I

 Varför kan jag inte betala mervärdesskatt för en viss period? Vad är det som användningen 

av betalningen grundar sig på?

– Betalningar som betalats med referensen för skatter på eget initiativ används först till de skatter på 

eget initiativ som förfallit till betalning. Skatter på eget initiativ såsom arbetsgivarprestationerna 

och mervärdesskatter betalas som helheter. Betalningen kan inte hänföras till en viss rat inom 

skatten.

– En oanvänd betalning hålls kvar för att vänta på kommande skatter på eget initiativ i enlighet med 

återbäringstidpunkten och -gränsen.

– Den sista dagen i månaden (eller tidigare vid återbäring) används betalningen till andra förfallna 

skatter än skatter på eget initiativ. Om det blir betalning kvar kan den användas till fordringar från 

någon annan myndighet än Skatteförvaltningen eller återbäras till kunden.

– Inbetalningarna används i regel till skatter i ordning enligt preskriptionstiden och förfallodagen 

från den äldsta till den senaste. Ytterligare betalas räntor först och skatter först därefter. Mer 

detaljerad ordning har reglerats i lagen om skatteuppbörd. 



Referensen för skatter på eget initiativ i – frågor II

 Vi betalade arbetsgivarprestationerna på förfallodagen 13.8 men de hade trots detta

bekräftats från den negativa mervärdesskatten (7/18). Borde inte betalningen användas 

före återbäringen?

– Om betalningen är tillgänglig samma dag som återbäringen används betalningen först.

– Det tar 1–3 vardagar för betalningar att förmedlas till Skatteförvaltningen beroende på banken 

(fördröjning). Om betalningen ännu är på väg, hinner återbäringen användas först. Banken 

förmedlar uppgifterna om betalningsdagen och därmed räcker det att skatten betalas på 

förfallodagen - då blir det inga dröjsmålsräntor. Visserligen rättas inte användningen av återbäringen 

då.

– Om betalningen däremot blir kvar för oanvända krediteringar används den i slutet av månaden till 

förfallna skatter. Du kan via MinSkatt också be att den överflödiga betalningen returneras.



Kort om referensen för inkomstskatt
 Med inkomstskattens referens

– betalas i första hand inkomstskatter; dvs. förskottsskatt, tilläggsförskott och kvarskatt.

 inkomstskattens referens används av Ab och andra samfund sedan 11/2017

 av andra skattskyldiga såsom privatpersoner från 11/2018

– det betalda beloppet används till alla inkomstskatterater – även sådana inkomstskatterater som inte har 

förfallit till betalning – före övriga skatter.

– (För inkomstskatter kan inte återbäringstidpunkt eller -gräns ställas).

 Hur betalningen används:

1. inkomstskatter enligt förfallodagar i ordning från den äldsta till den senaste

2. förfallna inkomstskatter som ingår i ett betalningsarrangemang

3. skatter som är i indrivning hos utsökningsmyndigheten

4. övriga förfallna skatter

5. skulder som den skattskyldige ansvarar för.



Referensen för inkomstskatt - exempel

 Kund (Ab) betalar med referensen för inkomstskatt: 

– den 23. i månaden förfaller 500 euro i förskottsskatt till betalning (månatligt förskott).

– 27.1 förfaller 3 000 euro i kvarskatt till betalning.

– 10.1 betalas 3 000 euro med referensen för inkomstskatt - i syfte att betala kvarskatt.

 Samfundet har inga förfallna inkomstskatter 10.1 och förskotten förfaller tidigare än kvarskatten. 

 Från betalningen går 500 euro direkt till förskotten för januari som förfaller 23.1.

 Därefter används resterande 2 500 euro till kvarskatten som förfaller 27.1.

– Om kunden därtill betalade 500 euro (t.ex. 23.1) med referensen för inkomstskatt i avsikt att 

betala förskottsskatten för januari, skulle beloppet däremot användas till att betala resten av 

kvarskatten.

 Förskottsbeloppet 23.1 har redan blivit betald med kundens tidigare betalning.

 Följande förskott (23.2) förfaller först efter kvarskatten.

 Ingen dröjsmålsränta hinner inflyta för någondera raten.



Referensen för inkomstskatt - frågor

 Varför har det innevarande årets förskott debiterats även om vi betalade kvarskatt för 

förra året?

– Inkomstskatter betalas som ett skatteslag. Betalningen går till den rat som förfaller först.

– Det bildas ingen ränta på inkomstskatterater som har förfallit eller håller på att förfalla före 

kvarskatt.

– Om betalningarna skulle användas till inkomstskatt enligt preskription så kunde det uppstå en 

situation där betalningarna skulle gå till kvarskatt (även då kvarskatt inte har förfallit) och de 

förfallna förskotten skulle bli obetalda.

 Vi betalade 23.8 i misstag förskottet två gånger. Vad händer med betalningen?

– Den andra betalningen har använts till att betala följande förskott, dvs. förskottet för 

september och därmed kan ni lämna förskottet för september obetalt.

– Under vissa förutsättningar kan man i fråga om misstag be om ”dubbel" återbäring. Märk att det 

ibland behövs en skriftlig begäran.

– Kontrollera även i MinSkatt att inga andra skatter blir obetalda eller förfaller.



Kort om referensen för förfallna skatter

 Med referensen för förfallna skatter (”kundreferens”)

– betalas förfallna skatter oavsett skatteslag.

 Hur betalningen används:

1. förfallna skatter betalas i ordning enligt preskriptionsdatum

• (gäller inkomstskatt, skatter på eget initiativ, arvsskatt, gåvoskatt, tonnageskatt och inkomsttagares källskatt)

2. förfallna skatter som ingår i ett betalningsarrangemang

3. skatter som är i indrivning hos utsökningsmyndigheten

4. övriga förfallna skatter – först i slutet av månaden eller vid återbäring

• (gäller bl.a. fastighetsskatt och överlåtelseskatt)

5. skulder som den skattskyldige ansvarar för –först i slutet av månaden eller vid återbäring.



Referensen för förfallna skatter i MinSkatt

 MinSkatt > sidan 

Betalning av skatter > 

tangenten Betala de 

förfallna skatterna

 Referensen finns också i 

sammandraget om 

kunden ges en 

betalningsuppmaning för 

olika obetalda skatter.



Referensen för obetalda skatter - exempel…
 En kund betalar med referensen för obetalda skatter.

– 12.10 förfaller 600 euro i arbetsgivarprestationer och 2 400 euro i mervärdesskatt till betalning.

– 23.10 förfaller 1 000 euro i förskottsskatt för samfundet till betalning.

– 15.10. förfaller ytterligare 500 euro i fastighetsskatt.

– 12.10 en betalning på 4 500 euro med referensen för förfallna skatter - i syfte att betala "allt på en 

gång”.

– Användningen av betalningen påverkas utöver referensen också av återbäringstidpunkten som 

kunden har valt.

Återbäringstidpunkt "genast efter behandlingen"

• Av betalningen 12.10 används 3 000 euro till skatter på eget 

initiativ (skatterna har förfallit).

• Återstående 1 500 euro blir och väntar på skatter som 

förfaller till betalning senare.

• I slutet av månaden, dvs. 31.10, används det belopp som 

behövs till att betala förskottsskatten och dröjsmålsräntan. 

Det återstående beloppet används till fastighetsskatten med 

ränta.

• Dröjsmålsränta beräknas på förskottsskatten för tiden 24.10–

31.10 och på fastighetsskatten för tiden 16.10–31.10.

Återbäringstidpunkt "efter nästa allmänna förfallodag"

• Av betalningen 12.10 används 3 000 euro till skatter på eget 

initiativ (skatterna har förfallit).

• Det återstående beloppet på 1 500 euro återbärs till 

kunden eftersom hen inte har andra förfallna skatter på 

betalningsdagen.

• Då går inte beloppet till förskottsskatt och fastighetsskatt.



...exemplet fortsätter
 En kund betalar med referensen för obetalda skatter...

– Om kunden betalar samma betalning på 4 500 euro med sitt kundreferensnummer först 23.10 används betalningen

 genast till skatter på eget initiativ samt dessas dröjsmålspåföljder.

 genast därefter används det belopp som behövs för att betala den förfallna förskottsskatten.

 och i slutet av månaden, dvs. 31.10, till att betala resten av fastighetsskatten och dess 

dröjsmålspåföljder.

 Härmed beräknas dröjsmålsränta för skatter på eget initiativ för tiden 13.10–23.10 och för 

fastighetskatten 16.10–31.10. I fråga om fastighetsskatten förblir räntornas andel obetald.

– För att undvika dröjsmålspåföljderna lönar det sig för kunden att betala:

–3 000 € skatter på eget initiativ senast 12.10 med referensen för skatter på eget initiativ

–1 000 € förskottsskatt för samfund senast 23.10 med referensen för inkomstskatt

– fastighetsskatt senast 15.10. med referensen som har getts i anvisningen för betalningen (på 

giroblanketten) som postats i samband med beskattningsbeslutet eller på den beställda 

e-fakturan/nätfakturan.



Att betala – frågor I

 Till arbetsgivarprestationer borde 12.7 ha använts 5 400 € i MinSkatt men pengarna har 

inte använts - varför?

– Anmälan Förskottsinnehållning på löner har inte getts. Försenad anmälan medför en förseningsavgift 

vars storlek beror på förseningens längd. Dröjsmålsränta inflyter inte för skatten eftersom 

betalningsdagen beaktas vid betalningen.

 Varför finns det alltid ett oanvänt belopp på cirka 2 100 €? Kan inte beloppet bara användas 

eller återbäras?

– Överskottet beror på egen betalning. Betalningarna har börjat ”välla” eftersom den äldsta 

betalningen används till förpliktelserna först. När skatterna på samma gång betalas till det fulla 

beloppet blir en motsvarande summa över av den sista betalningen.

– Vid betalningen av de följande skatterna som förfaller kan överskottet avdras eller en 

återbäringsbegäran göras av den egna betalningen. (Egna betalningar endast med valet "Återbäring 

efter nästa allmänna förfallodag som följer på deklarationsdagen").



Att betala – frågor II

 Vi betalade moms för april (förfallodag 12.6) i tid men enligt sammandraget är en del av 

den obetald och på väg till utsökning redan i slutet av månaden – varför?

– 2/18 moms (förfallodag 12.4.) har betalats efter förfallodagen 23.4.2018 då dröjsmålsränta har 

influtit på den. Betalningarna efter den har först använts till äldre förpliktelser – multiplikatoreffekten

hittills.

– Betalningsuppmaningar för skatterna har getts i sammandragen; den första i april, den andra i maj 

och den tredje, dvs. uppmaningen med hotet om utsökning i slutet av juni. Endast den tredje 

uppmaningen har postats då det som leveranssätt av sammandraget har valts "endast i MinSkatt".



Återbärs till kunden

Används till statens övriga fordringar eller utmäts

Används genast till inkomstskatt

(som har förfallit och som förfaller)

Används i slutet av månaden eller vid 

återbäring

andra skatter i MinSkatt

(endast förfallna)

Referensen för inkomstskatt

• samfund fr.o.m. 1.11.2017

• personer fr.o.m. 1.11.2018

Används till övriga förfallna skatter

(bl.a. fastighetsskatt, överlåtelseskatt, den särskilda ordningen för moms)

Referensen för skatter på eget initiativ

Används på förfallodagen

till skatter på eget initiativ

(endast förfallna)

Sammandrag av användningen av betalningenSammandrag av användningen av betalningen

Används genast till

andra skatter i MinSkatt

(endast förfallna)

Referensen för förfallna skatter

(”kundreferens”)

Används genast till

alla skatter i MinSkatt

(endast förfallna)

Används i slutet av månaden eller vid 

återbäring

till andra skatter i MinSkatt

(endast förfallna)



Användning av återbäringar
Juha Villman



Innehåll

1. Granskning av återbäringar i MinSkatt

2. Användning av återbäringar av skatter på eget initiativ

– Negativ moms

– Effekter på återbäringstidpunkter

3. Användning av återbäringar av inkomstskatt för samfund

– Ordinarie skatteåterbäring

– Återbäring på grund av ändring



Granskning av återbäringar i MinSkatt

Betalda och använda 

återbäringar syns på 

fliken "Genomförda 

betalningar och 

återbäringar"



Granskning av återbäringar i MinSkatt

Under länken Uppgifter 

om återbäringen ser du 

närmare uppgifter om 

återbäringen

Under länken Uppgifter 

om användningen ser 

du närmare uppgifter om 

återbäringen eller 

användningen av 

betalningen

Med funktionen Filtrera 

kan du begränsa vyn, 

t.ex. så att endast 

återbäringarna syns



Granskning av återbäringar i MinSkatt

Med funktionen Filtrera 

har det begränsats så 

att endast 

återbäringarna syns

I länken Uppgifter om 

användning öppnas 

närmare uppgifter om 

användningen



Återbäring av mervärdesskatter, arbetsgivarprestationer 
eller andra skatter på eget initiativ

 Återbäring av skatter på eget initiativ kan samlas exempelvis då beloppet av 

redan betalda arbetsgivarprestationer minskar p.g.a. en ändring eller om du 

deklarerar en negativ mervärdesskatt

 Återbäring av skatter på eget initiativ används till förfallna skatter i följande 

ordning:

1. skatter på eget initiativ från den äldsta till den senaste (genast)

2. inkomstskatter från den äldsta till den senaste (i slutet av månaden eller vid tidpunkten då 

återbäringen skulle ha betalats)

3. arvs- och gåvoskatter från den äldsta till den senaste (i slutet av månaden eller vid 

tidpunkten då återbäringen skulle ha betalats)

4. övriga förfallna skatter, exempelvis fastighetsskatter (i slutet av månaden eller vid tidpunkten 

då återbäringen skulle betalas).



Negativ moms

 Används till förfallna skatter tidigast på den allmänna förfallodagen i den månad 

som följer efter skatteperioden.

– Återbäringar av en negativ mervärdesskatt för exempelvis januari kan användas till skatter 

12.2

 Återbäringarna går till att betala skatter på eget initiativ genast då skatterna 

förfaller även om deklarationen ännu inte har behandlats

– Om skatter på eget initiativ omfattas av betalningsarrangemang går återbäringen inte genast 

till skatten utan först i slutet av månaden. Deklarationen ska dock då vara slutbehandlad.

 Den negativa mervärdesskatten kan användas till andra skatter först efter att 

deklarationen har behandlats

– I slutet av månaden eller vid återbäring



Effekter på återbäringstidpunkter

 Återbäring genast efter behandling

– den negativa momsen återbärs genast efter behandlingen

 används till skatter på eget initiativ genast när de förfaller till betalning

 till övriga skatter vid återbäring eller i slutet av månaden

– betalningar på eget initiativ återbärs endast på begäran



Återbäringstidpunkternas effekter

 Återbäring efter den allmänna förfallodagen som följer efter deklarationsdagen

– den negativa momsen återbärs tidigast följande allmänna förfallodag

– En deklaration inlämnad på den allmänna förfallodagen hinner ännu till behandling under 

samma dag och då kan exempelvis deklarationen för en negativ moms som har getts 12.2 

återbäras redan efter 12.2. En deklaration inlämnad 13.2 väntar å sin sida på återbäring till 

följande allmänna förfallodag, dvs. till 12.3

 deklarationen ska vara behandlad

– används till skatter på eget initiativ genast när de förfaller till betalning

– till övriga skatter vid återbäring eller i slutet av månaden

 deklarationen ska vara behandlad

– betalningar på eget initiativ återbärs automatiskt



Återbäringstidpunkternas effekter

 Återbäringen används senare

– Återbäringar av skatter på eget initiativ (neg. moms, minskade skatter) blir och väntar på 

skatter som förfaller till betalning

– Används till skatter på eget initiativ genast när de förfaller till betalning

– Till övriga skatter i slutet av månaden (deklarationen för negativ moms ska vara 

slutbehandlad)

– Betalningar på eget initiativ blir också och väntar på skatter som förfaller till betalning



Exempel: återbäring av negativ moms

Företaget har 2 000 euro obetalda arbetsgivarprestationer som förfallit till 

betalning 12.2. Företaget deklarerar 14.2 en negativ mervärdesskatt på 3 000 

euro för januari. Skatteförvaltningen behandlar företagets negativa 

momsdeklaration 17.2. Förskottsskatten på 500 euro för februari förfaller 23.2 

men företaget låter även bli att betala den.

Återbäringstidpunkt: genast efter behandlingen

 14.2 används det belopp som behövs av återbäringen av mervärdesskatten till 

arbetsgivarprestationer med dröjsmålsräntor

 17.2 betalas den återstående återbäringen till kunden



Exempel: återbäring av negativ moms

Företaget har 2 000 euro obetalda arbetsgivarprestationer som förfallit till 

betalning 12.2. Företaget deklarerar 14.2 en negativ mervärdesskatt på 3 000 

euro för januari. Skatteförvaltningen behandlar företagets negativa 

momsdeklaration 17.2. Förskottsskatten på 500 euro för februari förfaller 23.2 

men företaget låter även bli att betala den.

Återbäringstidpunkt: efter nästa allmänna förfallodag

 14.2 används det belopp som behövs av återbäringen av mervärdesskatten till 

arbetsgivarprestationer med dröjsmålsräntor

 28.2 används det belopp av återbäringen som behövs till betalning av 

förskottsskatten och dröjsmålsräntan.

 12.3 betalas den återstående delen av återbäringen till företaget (används först 

till förfallna skatter)



Exempel: återbäring av negativ moms

Företaget har 2 000 euro obetalda arbetsgivarprestationer som förfallit till 

betalning 12.2. Företaget deklarerar 14.2 en negativ mervärdesskatt på 3 000 

euro för januari. Skatteförvaltningen behandlar företagets negativa 

momsdeklaration 17.2. Förskottsskatten på 500 euro för februari förfaller 23.2 

men företaget låter även bli att betala den.

Återbäringstidpunkt: återbäringen blir kvar för att användas senare

 14.2 används det belopp som behövs av återbäringen av mervärdesskatten till 

arbetsgivarprestationer med dröjsmålsräntor

 28.2 används det belopp av återbäringen som behövs till betalning av 

förskottsskatten och dröjsmålsräntan

 återstoden av återbäringen lämnas kvar för att användas till kommande skatter 

som förfaller till betalning (återbärs endast på begäran)



Återbäring av inkomstskatt för samfund
(ordinarie beskattning)

 Återbäringen kan användas till förfallna skatter genast den dag då beskattningen 

slutförs

– Beskattningen för skatteåret 2017 slutförs 10 månader efter att räkenskapsperioden har gått ut

– Fr.o.m. skatteåret 2018 har varje samfund en egen, individuell dag då beskattningen slutförs. 

Dagen anges i beskattningsbeslutet

 Beskattningen slutförs dock senast tio månader efter att räkenskapsperioden har slutat

 Återbäringar används t.o.m. den 22 dagen i den månad som följer efter att 

beskattningen slutförts.

– Från och med 1.11.2018 till den 18 dagen i den månad som följer efter att beskattningen slutförts

 Återbäringen används till förfallna skatter i följande ordning:

1. inkomstskatter, skatter på eget initiativ (t.ex. moms) samt arvs- och gåvoskatter enligt 

preskriptionsdagen

2. övriga förfallna skatter, exempelvis fastighetsskatt.



Återbäring av inkomstskatt för samfund 
(ordinarie beskattning)

 Räkenskapsperioden har gått ut 12/2017

– Skatteåterbäringen används under tiden 31.10.2018–18.11.2018 till förfallna skatter och 

skatter som förfaller under den här tiden

 Räkenskapsperioden har gått ut 1/2018

– I beskattningsbeslutet anges 10.8.2018 som slutdatum för beskattningen

– Skatteåterbäringen används under tiden 10.8–22.9.2018 till förfallna skatter och skatter som 

förfaller under den här tiden



Exempel: skatteåterbäring för skatteåret 2017

Ett samfunds räkenskapsperiod har gått ut 12/2017. Enligt beskattningsbeslutet 

ska samfundet få 4 000 euro i skatteåterbäring. Samfundet har 800 euro i 

mervärdesskatt som har förfallit till betalning 12.10 och som inte har betalats. 

Ytterligare har samfundet 1 000 euro i mervärdesskatt som förfaller till betalning 

12.11. Samfundet betalar 1 000 euro med referensen för skatter på eget initiativ 

12.11.

 31.10 används beloppet som behövs av skatteåterbäringen till betalningen av den 12.10 

förfallna momsen med dröjsmålsräntan på den

 12.11 används 1 000 euro av skatteåterbäringen till den förfallna momsen

 betalningen på eget initiativ som samfundet har betalat samma dag syns inte ännu i systemet och 

därmed hinner man använda återbäringen före betalningen

 betalningen på eget initiativ flyttas till kontot för oanvända krediteringar för att vänta på skatter som 

förfaller till betalning eller på återbäring till samfundet



Exempel: skatteåterbäring för skatteåret 2018

Bolagets räkenskapsperiod har gått ut 1/2018. I beskattningsbeslutet anges 

10.8.2018 som slutdatum för beskattningen. Enligt beskattningsbeslutet ska 

bolaget få 8 000 euro i skatteåterbäring. För bolaget förfaller 800 euro i 

mervärdesskatt 13.8  och 2 000 euro i förskottsskatt 23.8. Bolaget har betalat 800 

euro med referensen för skatter på eget initiativ 9.8. Bolaget betalar inte 

förskottsskatten.

 13.8 används bolagets betalning till mervärdesskatten

 23.8 används 2 000 euro av skatteåterbäringen till förskottsskatten

 5.10 betalas återstoden av återbäringen till bolaget



En återbäring som beror på att inkomstskatten ändras

 Samfundet kan även få skatteåterbäring om Skatteförvaltningen sänker 

inkomstskatten, dvs. förskottsskatten, tilläggsförskottet eller kvarskatten

– exempelvis om samfundet söker ändring av förskottsskatten

 Återbäringen används till förfallna skatter i följande ordning:

1. inkomstskatter, skatter på eget initiativ (t.ex. moms) samt arvs- och gåvoskatter enligt 

preskriptionsdagen

2. övriga förfallna skatter, exempelvis fastighetsskatt.

 Återbäringar kan användas till förfallna skatter genast på beslutsdagen.



Exempel: En återbäring som beror på att 
förskottsskatten ändras

Samfundet har påförts sammanlagt 12 000 euro i förskottsskatt för år 2018. 

Förskottsskatten förfaller i rater på 1 000 euro varje månad. Samfundet ansöker om 

ändring av förskottsskatten 15.10 och Skatteförvaltningen godkänner ansökan 

19.10. Förskottsskatterna sjunker till 6 000 euro. Samfundet har betalat alla 

förskottsskattsrater i tid. Samfundet har inte betalat 2 500 euro i mervärdesskatt som 

förfallit 12.10 och inte den andra raten av fastighetsskatten på 1 500 euro som har 

förfallit 15.10.

 19.10 bildas det 3 000 euro i återbäring av förskottsskatten

 19.10 används 2501,44 euro av förskottsskattens återbäring till momsen och dess 

dröjsmålsränta

 19.10 används återstoden av återbäringen till den andra raten av fastighetsskatten 

som inte blir betald i sin helhet



Användningen av återbäringarna – sammandrag

Återbärs till kunden

Används till statens övriga fordringar eller utmäts

Används genast till 

objektskatten (endast förfallna)

Används genast till andra 

fordringar i MinSkatt
(endast förfallna)

Återbäring av arvs- och 

gåvoskatt

Används till andra skatter (t.ex. fastighetsskatt)
(endast förfallna)

Återbäring av inkomstskatt för 

samfund (inte ordinarie)

Används genast till objektskatten 
(endast förfallna)

Används genast till andra 

fordringar i MinSkatt
(endast förfallna)

Återbäring av skatter på eget 

initiativ (”skatt i 7 §”)

Används på förfallodagen till 

skatter på eget initiativ
(endast förfallna)

Används i slutet av månaden / 

vid återbäringen till övriga 

MinSkatt-fordringar
(endast förfallna)

Obs! Gäller både negativ 

mervärdesskatt och återbäring 

på grund av sänkning av skatten



Skattekorten och 
skattedeklarationerna förnyas
Personkunder

Laura Miettinen



Begränsad service i oktober–november.

 Kundservicen är begränsad 2–7.11.

 Servicekanalerna ger endast allmän rådgivning.

 Skattebyråerna och telefonservicen är öppna men det går inte att sköta skatteärenden. 

Chatten är stängd.

 Vi tar emot dokument och återkommer till dem efter 7.11.

 Begränsningar i e-tjänsterna 30.10–8.11

 Tjänsten MinSkatt stängs 1.11 kl. 15.30 och öppnas igen 9.11.

 Exempelvis tjänsten Skattekort på nätet stängs 30.10 och ersätts av MinSkatt 9.11.

 Följ upp skatt.fi från slutet av september



Skattekortet förnyas



Skattekortet för år 2018 kan fortfarande användas i 
januari 2019

Kunden kan ha ett 

 grundskattekort för år 2018 

 ändringsskattekort som har beräknats före 2.11.2018 

 ändringsskattekort som har beräknats efter 8.11.2018 

Skattekorten ser olika ut beroende på om det är frågan om ett grundskattekort 

eller ett ändringsskattekort. Även ändringsskattekortets layout varierar beroende 

på när det är gjort.



Ändringsskattekort som är gjort efter 8.11.2018

 Skattekortetens layout ändras.

 Skattekorten innehåller samma uppgifter som tidigare. Endast uppgifternas 

placering har ändrats en aning. 

 Inga löneperiodvisa skattekort längre (alternativ A) utan endast 

ändringsskattekort med årlig inkomstgräns (alternativ B).

– i fortsättningen har skattekorten en inkomstgräns (t.ex. lön) eller ingen inkomstgräns (t.ex. 

pension)

 Frilansskattekort och skattekort för biinkomster utan inkomstgräns kan inte fås 

efter 8.11.2018

 Skattekortet för 2018 ska ges till arbetsgivaren



Grundskattekort – ny layout

Skattekortets layout förnyas

• ändringsskattekort från MinSkatt 

fr.o.m. november 2018

• skattekort 2019

Ändringsskattekortet ser likadant ut 

som grundskattekortet. Det står 

ändringsskattekort i rubriken.



Skattekort 2019

 Skattekorten för 2019 postas till kunderna under december–januari

– De grundberäknade skattekorten träder i kraft den 1 februari 2019.

 Skattekorten kan också hämtas i MinSkatt (pdf)

 Vi berättar mera på skatt.fi senare då tidtabellen blivit klar om när det är möjligt 

att göra ändringar i skattekortet för 2019.

 Inga graderade skattekort, frilansskattekort eller skattekort för biinkomster 

längre

 Löneinkomsterna anges i samma punkt  ingen fördelning mellan huvudsyssla 

och bisyssla

 Det räcker med att uppvisa skattekortet för 2019. Skattekortet behöver inte 

längre lämnas till arbetsgivaren.



Skattekort 2019

 Alternativet Löneperiodens inkomstgräns (alternativ A) slopas för 2019.

 I januari 2019 tillämpas ännu samma val för inkomstgränsens del i skattekortet 

som var giltigt i december 2018.

 Om kunden har lagt fram ett ändringsskattekort för år 2019 ska man använda 

detta skattekorts inkomstgräns. 

 Skattekorten kan kopieras i fortsättningen, dvs. samma skattekort kan 

användas för flera lönebetalare och då har kunden ansvaret för att följa med 

inkomstgränsen. 

– skattekorten levereras till MinSkatt 



Skattekort 2019

 Arbetsgivaren följer fortfarande med inkomstgränsen i det direktöverförda 

grundskattekortet eller i det inlämnade ändringsskattekortet och om 

inkomstgränsen överskrids används tilläggsprocenten på skattekortet.

 Arbetsgivaren beaktar inkomstgränsen för alla betalade prestationer under 

skattekortets giltighetstid.

 Arbetsgivaren behöver inte anteckna alla under året intjänade inkomster på 

skattekortet för 2019 (exempelvis då arbetsavtalsförhållandet slutar).



Förskottsinnehållningsuppgifterna elektroniskt

 Arbetsgivaren kan delta i direktöverföringsförfarandet där arbetsgivaren ber om 

förskottsinnehållningsuppgifterna elektroniskt från Skatteförvaltningen.

 De uppgifter som Skatteförvaltningen förmedlar och mottar i direktöverföringen 

fastställs i en postbeskrivning som ändras årligen och som publiceras på 

skatt.fi.

– Postbeskrivning för direktöverföringsförfarande för år 2019  (15.8.2018)

– Meddelande om förändringarna (8.5.2018)

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tietoa_verotuksest/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__suorasiirrot_ja_muut_i/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/verohallinnon_esittely/uutiset/uutiset/2018/ohjelmistokehitt%C3%A4jien-tietoon-32018/


Direktöverföringsförfarande – gör så här

 Arbetsgivaren – gör en begäran om direktöverföring av 

förskottsinnehållningsuppgifter om löner

Via tjänsten Ilmoitin.fi

 Vi rekommenderar att förfrågningsmaterial som överstiger 500 MB delas upp i 

mindre delar 

 Exempelmaterial

https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/Esittelysivu
https://www.ilmoitin.fi/kehittajat/Aineistopohjat;jsessionid=ccbaac3eedde443012ad4968e77e;jsessionidversion=2f6b6568697474616a6174:0?0


Förfrågan om förskottsinnehållningsuppgifter i realtid

 Förfrågan om förskottsinnehållningsuppgifter i realtid blir vi ännu tvungna att 

vänta på.

 Inkomstregistret används inte som gränssnitt för förmedling av 

ändringsskattekortsuppgifter. Det betyder att inkomstregistret inte i första hand 

medför ändringar i detta gränssnitt. Också inkomstregistrets ”realtidssystem” är 

ännu under arbete.

 Vårt långsiktiga mål är att få

– ett gränssnitt med vilket vi i realtid elektroniskt kan leverera förskottsinnehållningsprocenter till 

lönebetalarna

– beslutsuppgifter om nya pensioner och förmåner elektroniskt eftersom vi då skulle kunna 

utnyttja automatik vid beräkningen av innehållningsprocenter.



Skatteförvaltningen tar i bruk Suomi.fi-meddelandena 11/2018.

När kunden tar i bruk Suomi.fi-meddelandena skickar 

Skatteförvaltningen inte längre papperspost år 2019. Kunden får ett 

meddelande via e-posten alltid när hen har ny information om sina 

skatteärenden i MinSkatt.

Skatteförvaltningen avstår stegvis från pappersposten.

Grundskattekorten för 2019 skickas normalt som papperspost till 

kunderna.

Ta meddelandena i bruk här: Suomi.fi/meddelanden

 reservera färdigt dina bankkoder

ÄNDRINGAR I BESKATTNINGEN



Privatpersonernas 
skattedeklaration förnyas 2019
(skatteåret 2018)



Skattedeklaration 2019 (skatteåret 2018) förnyas

 Förhandsifylld skattedeklaration 

 layouten ändras

 innehåller samma uppgifter som förut

 skattedeklarationen korrigeras och kompletteras på annat sätt än tidigare

 Om uppgifterna stämmer behöver du inte göra någonting

Från år 2019 kan största delen av skatteärenden  

skötas i MinSkatt. Du kan också se dina 

skatteärenden där.



Ändringar i att deklarera på papper

– Kompletteringar görs på egna blanketter (inte i den förhandsifyllda skattedeklarationen)

 Numren på blanketterna anges i den förhandsifyllda skattedeklarationen

– Blanketterna skickas inte med den förhandsifyllda skattedeklarationen

 Skaffa blanketterna från skatt.fi eller skattebyrån

– Inget returkuvert skickas med den förhandsifyllda skattedeklarationen

 Skaffa ett kuvert och observera att blanketterna ska vara framme hos Skatteförvaltningen på den 

utsatta dagen

– Blanketterna ska vara framme hos Skatteförvaltningen på den utsatta dagen

 förseningsavgift

De nya blanketterna publiceras 29.10. i skatt.fi. Använd inte blanketter för tidigare skatteår.

Skatteförvaltningen rekommenderar elektronisk 

deklaration.



Skattedeklarationens tidtabell (skatteåret 2018)

 Uppgifter som deklareras i beskattningen ska vara framme hos Skatteförvaltningen 

senast på den utsatta dagen.

– Det går fortfarande att ansöka om förlängd deklarationstid.

 För försent deklarerade uppgifter påförs i regel förseningsavgift.

– Förseningsavgiften för personkunder är 50 euro.

Den förhandsifyllda 

skattedeklarationen och 

beskattningsbeslutet postas i 

april

Kontrollera den förhandsifyllda 

skattedeklarationen inom utsatt 

tid 

(7.5, 14.5, 21.5.2019)

Gör korrigeringar och 

kompletteringar inom utsatt tid

i MinSkatt eller på separata 

blanketter.



Slutförande av beskattningen

 I fortsättningen kan beskattningen slutföras olika tid för olika (privat)personer men dock senast 

31.10.

 Beskattningen av makar slutförs dock alltid samtidigt.

 Beskattning slutförs efter att beskattningen för kunden har verkställts.

 För de flesta personkunder kommer beskattningen att slutföras i juni.

 I det slutliga beskattningsbeslutet meddelas alltid slutdatum för beskattningen, 

beskattningens slutresultat samt utbetalningsdagen av skatteåterbäring eller förfallodagar för 

kvarskatt.

 Utbetalningsdagen av skatteåterbäringen ändras: 

 Den 3 dagen i den andra månaden efter den månad då beskattningen slutfördes

 Förfallodagen för kvarskatten ändras

 Den 1 dagen i den andra månaden efter den månad då beskattningen slutfördes (1. raten)

 Den 1 dagen i den fjärde månaden efter den månad då beskattningen slutfördes (2. raten)



Slutförande av beskattningen – Exempel

 Makarna Maija och Matti får den förhandsifyllda skattedeklarationen med beskattningsbeslut 

enligt vilka deras beskattning slutförs 11.6. 

 Maija kompletterar uppgifterna i sin förhandsifyllda skattedeklaration varefter 

Skatteförvaltningen verkställer Maijas beskattning på nytt (enligt de uppgifter Maija har 

lämnat).

 Nya beskattningsbeslut skapas åt Maija och Matti. Den nya slutdatumet för beskattningen är 

25.7. 

Beskattningen för Maija 

och Matti slutförs samtidigt 

(25.7) även om endast 

Maija kompletterade 

uppgifterna i sin 

förhandsifyllda 

skattedeklaration.

Enligt beskattningsbeslutet 

kommer Maija att behöva 

betala kvarskatter i två 

rater.

Förfallodagarna för 

Maijas kvarskatt är 1.9 

och 1.11.

Enligt beskattningsbeslutet 

får Matti skatteåterbäring. 

Utbetalningsdagen för 

Mattis skatteåterbäring är 

3.9.



Slutförande av beskattningen – Inverkan på 
yrkanden

 Inkomstskattelagen har bestämmelser om yrkanden som privatpersonerna ska begära före 

beskattningen slutförs (dispositivt yrkande) exempelvis:

 Yrkande på att kapitalinkomstandelen av företagsinkomsten betraktas som förvärvsinkomst

 Yrkande på att förlusten av förvärvskällan avdras från kapitalinkomsterna

 Yrkande på avdrag av premier för obligatoriska pensionsförsäkringar

 Yrkande på att dela hushållsavdraget mellan makar 

 Yrkande på inkomstutjämning

Slutdatum för beskattningen 

varierar.

För de flesta infaller slutdatumet i 

juni.

Dispositiva yrkanden ska framföras 

innan beskattningen slutförts: 



Ändringar i förskotten fr.o.m. 1.11.2018

 Förskottskompletteringen kan sista gången betalas 31.10.2018.

 I fortsättningen betalas förskott under skatteåret och efter utgången av skatteåret.

 En kund kan ansöka, ändra eller ta bort förskott tills beskattningen har slutförts. 

 Skatteförvaltningen kan påföra och höja förskott två månader efter utgången av skatteåret.

Påförd förskott ändras inte 

längre till kvarskatt.

Obetalt förskott uppbärs i 

sista hand genom utsökning.

Kunden kan ansöka om 

förskott

i MinSkatt

(Även andra ärendehanteringskanaler är 

möjliga)

Det är räntefritt att betala 

förskott fram till slutet av den 

månad som följer efter 

utgången av skatteåret. 

Därefter betalas nedsatt 

dröjsmålsränta.

Dröjsmålsräntaberäknas dock 

alltid på förskott som förfallit till 

betalning.



ÄNDRINGAR I BESKATTNINGEN72

Skötseln av privatpersonernas 

skatteärenden överförs stegvis 

till tjänsten MinSkatt.

Skattekorten och skattedeklarationerna 

överförs 11/2018

https://www.vero.fi/sv/e-tjanster/minskatt/

Du loggar in i tjänsten med dina personliga bankkoder.

http://www.vero.fi/omavero



