
Skatteinfo för jordbruksidkare och 
skogsägare
Webbseminarium 31.1



Jordbruksidkare och 
jordbrukssammanslutningar
Vad är det som förändras 2018?



Inlämningsdagarna för skattedeklarationer

28.2.2019

 2C - Skattedeklaration för skogsbruk (den som endast idkar skogsbruk och en skogssammanslutning)

 2Y - Skattedeklaration för jordbruk, jordbrukssammanslutning (en NY blankett)

 Deklaration av skatter på eget initiativ

 Ansökan om återbäring av punktskatt (accis) på energiprodukter för skatteåret 2018

2.4.2019

 2 – Skattedeklaration för jordbruk , jordbruksidkare

 2C - Skattedeklaration för skogsbruk om även blanketterna 2 och 5 ska lämnas in

 Komplettering av den förhandsifyllda skattedeklarationen om även blanketten 2 eller 5 ska lämnas in

7.5 / 14.5 / 21.5.2019

 Komplettering av den förhandsifyllda skattedeklarationen för dem som inte lämnar in blanketten 2 eller 5 

OBS! Skattedeklarationen ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den utsatta sista 

inlämningsdagen.



Befolkningsregistercentralen har publicerat tjänsten Suomi.fi-meddelanden. 
Suomi.fi-meddelanden är avsedd för kommunikation mellan medborgarna och 
myndigheterna och den har ersatt den tidigare tjänsten Medborgarkontot.  

Ta i bruk elektronisk kommunikation på 

adressen suomi.fi/meddelanden.

Du får alltid ett meddelande både i din e-post och i Suomi.fi-

meddelandena när det finns ny information om dina skatteärenden i 

MinSkatt, till exempel om ditt skattekort eller din skattedeklaration. 

Skatteförvaltningen avstår stegvis från pappersposten.



Materialet som sänds med skattedeklarationen

 Skattedeklarationen för jord- och skogsbruk skickas till kunderna under januari 2019

 Skattedeklarationen har ett följebrev som bilaga där det viktigaste om att deklarera har samlats 

ihop

 De tryckta deklarationsanvisningarna finns inte längre

– Ifyllningsanvisningarna hittar du på sidan för ifrågavarande blankett (skatt.fi/blanketter)

 Skatteförvaltningen skickar inte längre ett returkuvert med skattedeklarationen.

 Med jordbrukets blanketter 2 och 2Y sänds ansökan om återbäring av punktskatt på 

energiprodukter
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Det lönar sig att lämna deklarationerna elektronisk i 
MinSkatt

 Inkomstskattedeklarationen kan från och med skatteåret 2018 lämnas i MinSkatt

– Det går fortfarande också att lämna skattedeklarationen på en pappersblankett. 

 Observera att även skattedeklarationsblanketten på papper ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på 

den sista inlämningsdagen.

 Du kan fortfarande också skicka deklarationen direkt från ett ekonomiprogram som en fil (TYVI, 

tjänsten Ilmoitin.fi) eller som en lomake.fi-webblankett

 Momsdeklarationerna ändras inte och deklarationen lämnas fortfarande i MinSkatt

 Ansökan om återbäring av punktskatt på energiprodukter för skatteåret 2018 kan inte ännu 

lämnas i MinSkatt
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Påföljdsavgifterna för inkomstbeskattningen har 
ändrats

 Den nya påföljdsavgiften, förseningsavgiften, ersätter skatteförhöjningen i sådana situationer 

där skattedeklarationen eller de uppgifter som ska anges har lämnats in för sent 

– Förseningsavgiften är schablonmässig, ett fast belopp och i regel hörs du inte innan den påförs i ett 

beskattningsbeslut.

 50 euro för fysiska personer och dödsbon

 100 euro för en annan skattskyldig (sammanslutning, organisation osv.)

– I vissa situationer påförs förseningsavgiften eventuellt inte.

 Skatteförhöjningen påförs fortfarande om deklarationsskyldigheten försummas

– De nya bestämmelserna om skatteförhöjning är mer schablonmässiga och bindande än tidigare. 

Myndighetens prövningsrätt vad gäller det fallspecifika påförandet och storleken av skatteförhöjning har 

inskränkts
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Mer information på skatt.fi i den detaljerade 

skatteanvisningen: Påföljdsavgifter för 

inkomstbeskattningen (A66/200/2018)



Slutförande av beskattningen

 I fortsättningen kan beskattningen slutföras olika tid för olika kunder men dock senast 31.10.

 Makars beskattning slutförs dock alltid samtidigt.

 Beskattningen slutförs efter att beskattningen för kunden har verkställts.

 Beskattningen kan slutföras redan i juni

 I det slutliga beskattningsbeslutet meddelas alltid slutdatum för beskattningen, 

beskattningens slutresultat samt utbetalningsdagen för skatteåterbäring eller förfallodagarna för 

kvarskatt.

 Utbetalningsdagen för skatteåterbäringen ändras: 

 Den 3 dagen i den andra månaden efter att beskattningen slutförts

 Förfallodagen för kvarskatten ändras

 Den 1 dagen i den andra månaden efter att beskattningen slutförts (1. raten)

 Den 1 dagen i den fjärde månaden efter att beskattningen slutförts (2. raten)



Ändringar i förskotten fr.o.m. 1.11.2018

 Förskottskomplettering kunde betalas för sista gången 31.10.2018.

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

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

 Skatteförvaltningen kan påföra och höja förskott 2 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.

Dröjsmålsränta beräknas dock 

alltid på förskott som förfallit till 

betalning.



Skattedeklaration för jordbruk, 
jordbruksidkare – blankett 2



Skattedeklarationen för jordbruk – Ändringar
 Skattedeklarationsblanketten 2 för jordbruk har ändrats

 Skattedeklarationen för jordbruk (blankett 2) ska lämnas in senare än förut 2.4.2019. Jordbruksidkarna lämnar 

samtidigt in både skattedeklarationen för skogsbruk och den egna förhandsifyllda skattedeklaration

 Om du korrigerar uppgifter i din tidigare inlämnade skattedeklaration ska du lämna in en ny ersättande 

skattedeklaration.

– Lämna alla de tidigare inlämnade uppgifterna på nytt. Det räcker inte att du bara korrigerar den felaktiga 

uppgiften eller anger en ny uppgift.
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 Det lönar sig att bekanta sig med 

blankettanvisning noggrant på grund av de 

många ändringarna
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Skattedeklaration för jordbruk 2 - Ändringar

Uppgifterna om 

jordbruks-

inkomsterna ska 

lämnas på 

skatte-

deklarationens 

första sida



Skattedeklaration för jordbruk 2 - Ändringar

 Dividender och överskott från andelslag

 Totalbeloppet anges i kolumnen I anteckningarna

 Den skattepliktiga andelen anges i kolumnen I beskattningen
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Observera att det för 

tillfället inte finns 

några offentligt 

noterade andelslag i 

Finland
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Skattedeklaration för jordbruk 2 - Ändringar

Uppgifterna om 

jordbruksutgifter

na anges på 

skattedeklaratio

nens andra sida

På sidan två i 

skattedeklarationen 

kan du även 

framställa ett 

Yrkande på avdrag 

av förlust från 

kapitalinkomsterna 

och begära 

Fördelning av 

företagsinkomst 

mellan 

företagarmakar



Skattedeklaration för jordbruk 2 - Ändringar
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En ny uppgift i 

punkt A och 

mellansumman 

”Rester” har 

tagits bort

Mellansumman 

"Utgiftsrest" har 

tagits bort från 

punkt B
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Skattedeklaration för jordbruk 2 - Ändringar

Förskottsinnehållningspliktiga löner 

som har betalats under skatteåret 

ska anges som en egen punkt på 

skattedeklarationens sida 4

Mer information finns på den egna 

webbsidan för jordbruksidkare på 

adressen skatt.fi/jordbruk



Skattedeklaration för jordbruk, 
jordbrukssammanslutning – blankett 
2Y



Skattedeklaration för jordbrukssammanslutning 2Y

 En ny skattedeklaration som är endast för jordbrukssammanslutningar

 En motsvarande förnyad struktur som på blankett 2 för jordbruksidkare

– Samma allmänna ändringar som gör det enklare att deklarera bl.a. inkomster och utgifter, dividender 

och överskott samt avskrivningsspecifikationens uppgifter

 De punkter som inte gäller jordbrukssammanslutningar har tagits bort (bl.a. ränteutgifter, att 

fördela företagsinkomsten mellan makar, tilläggsavdragsspecifikation osv.) och det har lagts till 

punkter som endast gäller sammanslutningar
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Skattedeklaration för jordbrukssammanslutning 2Y –
uppgifter som gäller delägarna

 Den gamla blanketten 36 (Sammanslutningsutredning) har slopats

 En utredning av delägarna skickas för kännedom som en bilaga med skattedeklarationen för 

jordbrukssammanslutningar. Ur bilagan framkommer delägarna och deras jordbruksinkomst-

och förmögenhetsandelar enligt Skatteförvaltningens registeruppgifter

 Uppgifterna om delägarna för skatteåret lämnas in direkt på 2Y i fortsättningen och vid behov 

på blankettens tilläggsblad 36A, om uppgifter lämnas på papper om över tre delägare 

 Om bestående förändringar i inkomst- och förmögenhetsandelarna ska anmälas på blankett 5Y 

(ytj.fi)

19

 Det lönar sig att bekanta sig med 

blankettanvisning noggrant på grund av de många 

ändringarna



Skattedeklaration för jordbrukssammanslutning 2Y –
uppgifter som gäller delägarna
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Lämna uppgifter om delägare endast

 om en delägare vill att kapitalinkomstandelen ska fastställas till något annat än maximibeloppet på 20 %

 om sammanslutningen undantagsvis under skatteåret vill till delägarna dela ut en annan andel av 

sammanslutningens inkomst eller förmögenhet än vad som har registrerats som dennes ägarandel i 

Skatteförvaltningens kundregister

delen som gäller delägarna i 2Y ska alltså inte fyllas i om 

delägarnas inkomst- och förmögenhetsandelar inte har 

ändrats och om ingen av delägare vill att 

kapitalinkomstandelen ska fastställas till något annat än 

maximibeloppet på 20 %



Skattedeklaration för jordbrukssammanslutning 2Y –
andra ändringar
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Specifikationerna som 

gäller kostnader för bil 

har ändrats ur synvinkeln 

för sammanslutningens 

deklaration

De inkomster som 

tidigare lämnades på 

blankett 36 såsom 

inkomster från 

försäljning av 

marksubstanser och 

utgifter för förvärvande 

av dem ska i 

fortsättningen lämnas på 

blankett 2Y



Deklarering av skulder och räntor

 Skulder som uppkommit för att finansiera verksamheten för en jordbrukssammanslutning samt 

räntor på dessa skulder behandlas inte som sammanslutningens räntor och skulder (ingen 

ändring jämfört med tidigare år)

– Sammanslutningen får inte dra av räntor från sina inkomster

– Skulder och räntor ska INTE anges på blankett 2Y

 Punkten ”Jordbrukets skulder" på blankett 2Y är endast avsedd för undantagsfall

– såsom om sammanslutningen har fått en för stor prestation som förskottsbetalning och som inte har återbetalats vid 

skatteårets utgång

 Skulder som tagits för att skaffa tillgångar till sammanslutningen behandlas som personliga 

skulder för respektive delägare

– En delägares räntor som hör till sammanslutningens jordbruk ska dras av från nettoinkomsten av 

sammanslutningsandelens jordbruksinkomst

– Delägaren deklarerar skuld- och ränteuppgifter i sin egen skattedeklaration i MinSkatt eller på blankett 

50B
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Blankett 50B (Kapitalinkomster och avdrag från dem)

 Med den nya blanketten 

50B för att komplettera privatpersonernas egen förhandsifyllda skattedeklaration deklarerar 

delägaren

– beloppet på räntor och skulder i anknytning till sammanslutningens jordbruk

– yrkande på avdrag av förlust för sammanslutningens jordbruk

 Det lönar sig för delägaren att lämna uppgifterna i MinSkatt

30.1.201923



Skattedeklarationen för skogsbruk för 
2018



Det skattedeklarationsmaterial om skogsbruk som 
skickas till skogsägarna

• 1 exemplar av den förhandsifyllda blanketten 2C

+ Följebrev

o grundläggande information och anvisningar för deklarationen, ingen substanshandledning

• För dem som också idkar jordbruk dessutom den förhandsifyllda blanketten 2 i ett ex. (blankett 

2Y för jordbrukssammanslutningar), följebrev till den samt ansökan om återbäring av punktskatt 

på energiprodukter

- Blankett 36 (Sammanslutningsutredning) är inte i bruk längre. Skatteförvaltningen får 

uppgifterna om förändringarna i delägarnas ägarandelar av skogsmark direkt från 

Lantmäteriverket.

• Sändningen innehåller inte längre ett returkuvert och inte heller deklarationsanvisningar. 

Skattedeklarationens ifyllningsanvisningar hittar du på skatt.fi från skogsägarnas egna 

webbsidor skatt.fi/skog eller direkt på adressen skatt.fi/blanketter/2c.
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Det är behändigast att lämna skattedeklarationen 
elektroniskt

• Skattedeklarationen för skogsbruk kan lämnas i MinSkatt på adressen skatt.fi/minskatt fr.o.m. 

16.1.2019 

• Du loggar in i tjänsten med personliga nätbankskoder

• Dödsbon och beskattningssammanslutningar behöver en Katso-kod för inloggningen, och där 

behörigheten ”MinSkatt för personer och företag"

• Det finns en illustrerad anvisning och en YouTube-video om att deklarera!

• Skattedeklarationen för skogsbruket kan lämnas in elektroniskt även som en fil i e-tjänsten 

Ilmoitin.fi eller på en webblankett i lomake.fi
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Att befullmäktiga

• Om du vill befullmäktiga ett ombud att sköta skatteärenden på dina vägnar ska du bevilja 

ombudet de behörigheter som behövs på adressen suomi.fi/fullmakter. I MinSkatt behöver 

ombudet fullmakten "skatteärenden"

• Katso-auktoriseringarna kan användas ända fram till slutet av 2019. Om du använder Katso-

auktoriseringar ska du för MinSkatt bevilja ditt ombud Katso-behörigheten "MinSkatt för 

personer och företag".

• Dödsbon och beskattningssammanslutningar kan tills vidare inte skapa suomi.fi-fullmakter

• Mer information om fullmakterna på webbsidan skatt.fi Så här ger du en fullmakt 

• Läs också materialet för detta webbseminarium om att ge fullmakt och 

Befolkningsregistercentralens anvisning Information om fullmakter 

(Befolkningsregistercentralen)
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När det inte går att deklarera elektroniskt

• Skattedeklarationen för skogsbruk kan du vid behov fortfarande även lämna in på en 

pappersblankett

• Returadressen finns på första sidan av blanketten men returkuvertet ska du skaffa själv

• Anteckningar eller kvitton ska inte bifogas till skattedeklarationen. Skatteförvaltningen ber om 

dessa vid behov.

• Vid behov kan du skriva ut blanketter på skatt.fi. Blanketterna ska inte kopieras eftersom 

kopiering kan försämra blankettens kvalitet så att den inte kan att läsas optiskt

• Om du korrigerar uppgifter i din skattedeklaration som du har lämnat in tidigare ska du göra en 

ny ersättande skattedeklaration. Alla uppgifter som du har lämnat tidigare ska lämnas in på nytt. 

Det räcker alltså inte att du bara korrigerar den felaktiga uppgiften eller lägger till en ny uppgift.
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I samband med de olika 

deklarationspunkterna har blanketterna inte 

längre

lagringskoder (= uppgifterna på blanketterna 

läses optiskt)

Uppgifterna som ska anges i skattedeklarationen för 
skogsbruk har inte ändrats från i fjol



Uppgifterna som ska anges i skattedeklarationen för 
skogsbruk har inte ändrats från i fjol

• Vissa deklarationsfälts placering har ändrats på blanketten från i fjol
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Deklarering av inkomster av virkesförsäljning

• Tidningen Maaseudun tulevaisuus 19.10.2018: 

”Virkeshandeln och avverkningen slår rekord. 

Skogsägarnas rotprisinkomster stiger till 2,3 miljarder” 

 Detta innebär troligen att det inom virkeshandeln har 

funnits flera debutanter som har sålt virke för första 

gången eller åtminstone skogsägare som efter en längre 

paus har återupptagit virkeshandeln

 ”Ange alltid försäljningsinkomsterna utan momsens 

andel. Från försäljningsinkomsten ska du inte dra av 

den förskottsinnehållning som virkesköparen har 

verkställt.”

• I och med kapitalinkomsterna för skogsbruk öppnas en 

möjlighet att skapa utgiftsreservering samt att kräva 

skogsavdrag och skogsgåvoavdrag om avdragsgrunden 

tillåter det 
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Ett exempel från blankettanvisningen på hur man deklarerar 
försäljningsinkomsten från virkesförsäljning

 Du har 20.12.2017 ingått ett avverkningsavtal, dvs. försäljning på rot, med ett skogsbolag. 

Skogsbolaget betalade dig i januari 2018 en köpesumma som hade specificerats i 

betalningsverifikatet enligt följande:

Inkomst av virkesförsäljning 10 000 €

Mervärdesskatt + 2 400 €

Förskottsinnehållning  – 1 900 €

Betalas   10 500 €

 Som rotförsäljningsinkomst anges i skattedeklarationen för skogsbruk (i punkt 1.1 på blanketten) 

10 000 €
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Kontrollera vissa enhetsvärden i 
harmoniseringsanvisningen

I harmoniseringsanvisningen för beskattningen för 2018 hittar du i brist på annan redogörelse de 

använda 

• taxorna enligt virkesslag på värdet av leveransarbete

• värdena av virke från egen skog

• grunderna för avdrag av skogsbrukets resekostnader

 som kostnader för användningen av egen bil för inkomstförvärv inom skogsbruket kan avdras 

0,25 e/km i brist på annan utredning

• eventuella beloppet av arbetsrumsavdrag:

• kostnaderna för skogsbrukets användning av snöskotrar, terränghjulingar och traktorer 

(snöskoter och terränghjuling 14 euro/h, traktor 11 euro/h) som inte hör till skogsbrukets 

inventarier
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När lämnas skattedeklarationen för jordbruk för 
2018?

• Skogsbruksidkarna ska lämna in sin skattedeklarationen för skogsbruk senast 28.2.2019

o Även de icke-momsskyldiga skogsägarna som tidigare lämnade in deklarationen i maj

• Undantag utgörs av jordbruksidkare samt rörelseidkare och yrkesutövare. De ska lämna in 

skattedeklarationen för skogsbruk senast 2.4.2019 samtidigt med sina andra 

inkomstskattedeklarationer.

• Begränsat skattskyldiga ska lämna in skattedeklarationen för skogsbruk i maj samtidigt med den 

förhandsifyllda skattedeklarationen (senast 21.5.2019)

• Skattedeklarationen ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den sista 

inlämningsdagen. Om skattedeklarationen lämnas in för sent kan en förseningsavgift påföras. 

• Skattedeklarationen för skogsbruk behöver dock inte lämnas in om du under skatteåret inte alls 

har haft skogsbruksinkomster, avdragsgilla utgifter eller uppgifter som ska lämnas för uppföljning 

av skogsavdraget och reserveringarna. 
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Skogsgåvoavdrag och andra uppgifter som anges 
separat och som anknyter till skogsbruket

• Skogsgåvoavdraget yrkas i MinSkatt eller på blankett 2L

• Om skogsbrukets skulder eller räntor saknas i uppgifterna i den förhandsifyllda 

skattedeklarationen eller om uppgifterna behöver korrigeras ska du lämna korrigeringarna i 

MinSkatt eller på blankett 50B (Kapitalinkomster och avdrag på dessa) i punkt 4.4 (Avdragbara 

räntor och ändringar i skulduppgifter) i underpunkten Räntor på skuld för förvärvande av inkomst 

• Returnera pappersblanketterna så att dessa är framme på returadressen som anges på 

blanketten senast på den sista inlämningsdagen i den förhandsifyllda skattedeklarationen

• Skatteförvaltningen räknar ut företagaravdrag på tjänstens vägnar
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Kom även ihåg momsen

• Momsen ska deklareras och betalas elektroniskt senast 28.2.2019. Momsen kan som vanligt 

deklareras och betalas i MinSkatt 

• Skatteförvaltningen skickar inga separata blanketter eller anvisningar för momsdeklarationen.

• En skogsbruksidkare behöver dock inte lämna in en momsdeklaration om hen inte under 

skatteåret har haft skogsbruksinkomster, avdrag eller andra uppgifter som påverkar 

beskattningen.   Därutöver är förutsättningen att skogsbruksidkarens skatteperiod är ett 

kalenderår och att hen inte bedriver annan momspliktig verksamhet än skogsbruk. Samma 

gäller också dödsbon och sammanslutningar.

• Mer information om momsen finns på de egna skattesidorna för skogsägare www.skatt.fi/skog
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Så här betalar du momsen

• Skatteförvaltningen skickar inga separata giroblanketter för betalningen av skatter på eget 

initiativ

• Använd alltid referensnumret för skatter på eget initiativ vid betalning av skatter på eget initiativ

• Du kan betala moms och övriga skatter på eget initiativ via MinSkatt. Alla uppgifter som behövs 

för betalningen finns färdigt i betalningsunderlaget. Obs! Då du betalar via MinSkatt är 

betalningsdagen alltid den innevarande dagen.

• Om du betalar på annat sätt, exempelvis via din nätbank eller ekonomiförvaltningssystemet, ska 

du först kontrollera betalningens uppgifter (referensnummer och bankkonto) i MinSkatt

• Om du betalar för sent ska du dessutom betala dröjsmålsränta. Du kan kontrollera beloppet som 

ska betalas och dröjsmålsräntan i MinSkatt på betalningsdagen.

• Kom också ihåg att lämna deklarationen senast 28.2.2019 eller annars påförs en 

förseningsavgift på den

37



Ändringar i att sköta ärenden för en 
annans räkning



Att sköta ärenden för andras räkning med hjälp av 
Katso

 Att befullmäktiga med Katso och att autentisera sig i e-tjänsterna 

med en Katso-kod:

– Sammanslutningar (näringssammanslutningar, 

beskattningssammanslutningar), dödsbon, samfällda förmåner, stiftelser och 

föreningar, utländska medborgare och aktörer, kommuner samt andra 

offentliga aktörer

 Ilmoitin.fi, Lomake.fi och Palkka.fi används fortfarande normalt för 

att sköta ärenden för någon annan



Att sköta ärenden för någon annan i MinSkatt – Katso 
och Suomi.fi-fullmakt

 E-tjänsten Katso kommer att ersättas med Suomi.fi-fullmakter under 2019

 Kan befullmäktiga sina ombud genom att nyttja Suomi.fi-fullmakter – två 

behörigheter; skatteärenden och deklarering

– I handelsregistret registrerade ab, öb, kb, rörelseidkare eller yrkesutövare (handelsregistret), 

privatpersoner, jord- och skogsbruksidkare (handelsregistret), andelslag, enskilda personer

– E-tjänsten Suomi.fi kräver stark identifiering – bankkoder, mobilcertifikat och EID-kort

– För MinSkatt ska du välja fullmakten Skatteärenden!

 Företagsformerna ovan kan även fortsätta befullmäktiga med Katso

 Med företagets roll kan du autentisera dig i Skatteförvaltningens e-tjänster med 

dina egna bankkoder för att sköta företagets ärenden.

– Du behöver inte längre en Katso-kod om du är



Näringsidkare (firmanamn) vars skatteärenden sköts av ett ombud 
– i vilken situation?

1. Ombudet sköter om skatteärenden i MinSkatt

– Du ska befullmäktiga ombudet på nytt eftersom vyn i MinSkatt utvidgades i början av 

november. Alternativen är fullmakten ”Skatteärenden” i Suomi.fi eller Katso-behörigheten 

”MinSkatt för personer och företag”

– De vars skatteperiod är ett år ska före utgången av februari ansöka om fullmakt!

2. Ombudet sköter om att deklarera skatterna i ilmoitin.fi, lomake.fi, via tyvi-tjänsterna eller 

palkka.fi

– Katso-koderna och de gamla Katso-auktoriseringarna fungerar fortfarande

3. Jag har inget ombud utan sköter om mina skatteärenden själv

– Du kommer in i Skatteförvaltningens e-tjänster med en egen autentisering (bankkoder). 

Företagets uppgifter syns inte längre i MinSkatt med Katso-koder!



Att sköta ärenden för någon annan i MinSkatt –
Suomi.fi-fullmakt

 I e-tjänsten Suomi.fi kan också en fullmakt mellan två personer

göras

– T.ex. makar kan befullmäktiga varandra, en äldre person kan befullmäktiga 

sina barn att sköta sina skatteärenden

– Båda parterna behöver ha tillgång till stark autentisering, t.ex. bankkoder, för 

att befullmäktiga



Mer information om autentisering och 
befullmäktigande

 Skatt.fi Identifiering – gör så här och Så här ger du en fullmakt

 Mer information om Suomi.fi-fullmakterna suomi.fi, Anvisningar och stöd, 

Information om fullmakter

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/asioi-verkossa/nain-tunnistaudut/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/asioi-verkossa/valtuuttaminen/ongelmia-omaveroon-kirjautumisessa/
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/anna-valtuus-yrityksen-nimissa



