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PRIVATPERSONERNAS INKOMSTSKATTER SOM SKA REDOVISAS TILL SKATTETAGARNA FÖR 
SKATTEÅRET 2019 
 
 
 Bästa företrädare för skattetagaren, 
  

Det har till Skatteförvaltningen influtit mindre i förskottsinnehållningar som tagits ut av pri-
vatpersoner i år än beräknat. Därför har även de till skattetagarna redovisade beloppen av 
förskottsinnehållningarna varit mindre än det prognostiserats. Underskottet i de redovisade 
förskottsinnehållningarna i proportion till prognoserna var i augusti 600–700 miljoner euro 
beroende på vilken prognos det är fråga om. 
 
Det mindre intaget av förskottsinnehållning än förväntat har i allmänhet antagits bero på det 
nya deklarations- och anmälningssättet samt på att inkomstregistret tagits i bruk vid in-
gången av 2019. Även om problemen med anmälningar i samband med att inkomstregistret 
tagits i bruk har påverkat att förskottsinnehållning influtit långsammare än i fjol, förklarar 
inkomstregistrets ibruktagning enligt våra utredningar endast en sjättedel av det för tillfället 
mindre intaget av förskottsinnehållningen än i prognoserna.   
 
Enligt våra utredningar ser det ut att den viktigaste orsaken till att intaget av förskottsinne-
hållningar i början av året varit mindre än i prognoserna anknyter till de ändringar i förskott-
sinnehållningsförfarandet som trätt i kraft vid ingången av 2019. Speciellt övergången till 
förskottsinnehållning enligt endast en årsinkomstgräns samt att det separata skattekortet 
för biinkomster slopats har lett till att förskottsinnehållningar i början av året har flutit in med 
grundprocent istället för tilläggsprocent. Vi har inte lyckats beräkna dessa ändringars inver-
kan på intaget av förskottsinnehållningar när vi planerade ändringarna och vi är mycket 
ledsna för detta. 
 
I våra utredningar har vi inte hittat något som skulle tyda på att intaget av privatpersonernas 
inkomstskatter för skatteår 2019 och således också beloppen som redovisas till skatteta-
garna för dessa inkomster i sin helhet skulle bli mindre än prognostiserats. Ändringarna i 
förskottsuppbördsförfarandet samt svårigheterna med att anmäla till inkomstregistret påver-
kar enligt vår syn tidtabellen för intaget av skatter som tas ut för skatteåret 2019.  Vi förvän-
tar oss att den mindre förskottsinnehållningen än beräknat återställs i redovisningarna mot 
slutet av 2019 och under 2020 och senast i samband med att skatteåterbäringarna och 
kvarskatterna förfallit till betalning efter att beskattningen för skatteår 2019 verkställts. 
 
Och det är bra att komma ihåg att det av privatpersoner vanligen under skatteåret har sam-
lats in betydligt mer i förskottsinnehållning och förskottsskatt än skattebehovet varit. Därför 
har det efter att beskattningen verkställts betalats ut betydligt mer skatteåterbäringar till pri-
vatpersoner än vad de har påförts i kvarskatter. Under de senaste åren har återbäringsbe-
loppet varit nästan två miljarder euro större än kvarskattebeloppet.  
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Ändringarna i förskottsuppbördsförfarandet som trätt i kraft vid ingången av 2019 och ut-
nyttjandet av uppgifterna i inkomstregistret i realtid kan minska skatteåterbäringsbeloppet 
väsentligt och därmed minska verkan av skatteåterbäringarnas betalning på redovisningen 
till skattetagarna, vilket har varit vårt gemensamma mål redan i åratal. Avigsidan med att 
detta mål realiseras är dock att det förskottsinnehållningsbelopp som samlas in under skat-
teåret minskar jämfört med tidigare praxis. 
 
Vi följer med och analyserar intaget av förskottsinnehållningar under slutet av året i samar-
bete med finansministeriet och skattetagarnas intressebevakare. Vi gör vårt bästa för att 
precisera tidtabellen för 2019 för skatteredovisningarna och hur deras belopp fördelas till 
slutet av 2019 och till 2020. Det är dock utmanande att ställa prognoser över intagstidtabel-
len eftersom det inte finns några jämförelseuppgifter från tidigare år om hur inkomsterna 
och förskottsinnehållningarna utvecklas under skatteåret, och eftersom privatpersoner på 
grund av det nya förfarandet kan agera annorlunda när de ansöker om skattekortsändringar 
än under tidigare år.  
 
I och med att inkomstregistret tagits i bruk får Skatteförvaltningen exaktare uppgifter än 
tidigare om hur privatpersonernas inkomster och de uttagna förskottsinnehållningarna ut-
vecklas och fördelas under skatteåret. Med hjälp av dessa uppgifter kan intaget av förskott-
sinnehållningar under kommande år följas och beräknas noggrannare än förut. När även 
de sista utmaningarna med inkomstregistret är över och anmälningsförfarandena stabilise-
ras kan vi se att de gemensamma satsningarna har lett till bättre förutsägbara skattetagar-
redovisningar allt mer i realtid. 

 
 
Med vänlig hälsning, 

 
 
  

Markku Heikura 
 Generaldirektör 


