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Förhandsifylld skattedeklaration 2021

Den skattskyldige: Erkki Esimerkki, personbeteckning 030261-8612
Hemkommun: Helsingfors (31.12.2020)
Bankkonto: Skatteförvaltningen saknar uppgifter om ditt kontonummer. Anmäl ditt kontonummer i MinSkatt
(skatt.fi/minskatt) eller på blankett (Personkundens anmälan om kontonummer, blankett 7208r). Blanketten
finns på adressen skatt.fi/blanketter. Vid behov kan blanketten beställas på Skatteförvaltningens
servicenummer 029 497 003 (Personbeskattning).

Slutresultatet av din beskattning om uppgifterna inte ändras
Du ska betala 189,08 euro i kvarskatt.
Förfallodagarna för kvarskatten är: 01.08.2022 och 03.10.2022.

Om du korrigerar uppgifter ska korrigeringarna vara framme hos Skatteförvaltningen senast
17.05.2022
Om du korrigerar uppgifter i skattedeklarationen får du ett nytt beskattningsbeslut före utgången av oktober.
Du får ett nytt beskattningsbeslut också om din make eller maka gör korrigeringar i sin skattedeklaration
eller Skatteförvaltningen innan slutförandet av beskattningen får andra uppgifter som inverkar på din
beskattning. Det nya skatteåterbäringsbeloppet eller kvarskattebeloppet samt betalningsdagarna framgår av
det nya beskattningsbeslutet.

De korrigerade uppgifterna ska finnas hos Skatteförvaltningen senast 17.05.2022 oberoende av om
uppgifterna har lämnats i MinSkatt eller på en pappersblankett. Om uppgifterna lämnas in för sent kan en
förseningsavgift påföras.

Granska de uppgifter som utgör grunden för beskattningen
•  Om uppgifterna är korrekta och inga uppgifter saknas behöver du inte göra någonting.
•  Gör eventuella korrigeringar i MinSkatt (skatt.fi/minskatt).
•  Vid behov kan du göra korrigeringarna på separata pappersblanketter. Vid varje uppgift står det vilken
blankett som ska användas. Blanketter finns på adressen skatt.fi/blanketter, på servicenumret 029 497
031 (Blankettbeställningar, samtalspris lna/msa), eller på skattebyråerna.

•  Anvisningar för komplettering av skattedeklarationen finns på adressen skatt.fi/skattedeklaration.
 

De uppgifter som du eventuellt har lämnat i början av året finns med i denna skattedeklaration. Uppgifterna
som du lämnat har dock eventuellt korrigerats automatiskt (t.ex. på grund av ett räknefel).
Skatteförvaltningen har dock inte ännu behandlat dessa uppgifter närmare och därför kan beskattningen
ändras för deras del.
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The first page of the pre-completed tax return 
includes either your tax refund and its payment date 
or your back taxes and their due dates. 

Please note that these details may change if you 
make corrections to your tax return or if your spouse 
corrects their return.

You must make your corrections before this due date. 

The date may be 10.5., 17.5. or 24.5.

Example

SALOVAARA_L
Tekstiruutu
If you cannot file the tax return in MyTax, you can get the forms you need at tax.fi/forms or by calling 029 497 050 (outside Finland dial +358 29 497 050). You can also order a return envelope for the forms over the phone.




