Anvisningar för egnahemsbyggare – gör så här
Om du anställer en arbetstagare
Kom ihåg att sköta arbetsgivarskyldigheterna om du anställer en arbetstagare. Palkka.fi är en
gratis e-tjänst för hushåll och företag. Det lönar sig att betala lönerna via den. Palkka.fi skickar
uppgifterna om lönebetalning automatiskt till inkomstregistret.
Om du inte använder Palkka.fi ska du göra så här:
1

Anmäl alltid uppgifterna om löner och förvärvsinkomster till inkomstregistret. Alla uppgifter
måste anmälas oberoende av betalningsbeloppet – det finns ingen minimigräns i euro. Du
kan anmäla uppgifterna via inkomstregistrets e-tjänst på adressen inkomstregistret.fi.
Lämna anmälan om löneuppgifter senast på den 5:e dagen i den kalendermånad som
följer efter betalningsmånaden.

2

Du måste betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift om lönen som du betalar till samma
arbetstagare överskrider 1 500 euro om året. Anmäl sjukförsäkringsavgiften till
inkomstregistret med arbetsgivarens separata anmälan senast på den 5:e dagen i den
kalendermånad som följer efter betalningsmånaden.

Betala förskottsinnehållningen och arbetsgivaravgifterna till Skatteförvaltningen och till andra
socialförsäkrare. Du kan betala förskottsinnehållningen och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift i
MinSkatt.

Om du betalar till ett företag eller till en näringsidkare
Om företaget finns i förskottsuppbördsregistret: betala fakturan
Om företaget finns i förskottsuppbördsregistret behöver du inte ta hand om någonting annat än att
betala räkningen. Kontrollera om företaget finns i förskottsuppbördsregistret via Företags- och
organisationsdatasystemet ytj.fi.
Om företaget inte finns i förskottsuppbördsregistret: anmäl betalningarna till
inkomstregistret
Det är fråga om ett uppdragsförhållande. Du betalar ersättning för arbetet med en faktura. Gör så
här:
1

Verkställ förskottsinnehållningen. Se närmare anvisningar på adressen
skatt.fi/egendeklaration.

2

Anmäl betalningarna till inkomstregistret. Lämna anmälan om löneuppgifter senast på den
5:e dagen i den kalendermånad som följer efter betalningsmånaden.

3

Du kan betala förskottsinnehållningen i MinSkatt. Betalningarna skapas i MinSkatt enligt
de uppgifter som du lämnat till inkomstregistret. Du behöver inte betala arbetsgivares
sjukförsäkringsavgift eller lagstadgade försäkringsavgifter eftersom arbetet utförs av ett
företag.

Lämna också en anmälan om byggande. Lämna i MinSkatt anmälan om byggande till
Skatteförvaltningen för de arbeten som kräver ett byggnadslov. Du kan lämna anmälningar medan
arbetet framskrider allt efter som du har betalat för det. Du ska dock lämna en anmälan senast före
byggnadsinspektörens alla inspektionsbesök. Läs mer: skatt.fi/anmalningarombyggande
palkka.fi
skatt.fi/minskatt
inkomstregistret.fi
ytj.fi
skatt.fi/arbetsgivarprestationer
skatt.fi/anmalningarombyggande

