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Nytt skattekort på kommande – det gamla i kraft januari ut
Det nya skattekortet för 2017 som skickas hem senast i mitten av januari är i kraft från och med början av februari.

Skatteförvaltningen skickar skattekortet för nästa år till alla över 15 år fyllda. Skattekortet för 2016 är i kraft ända till utgången av januari 2017,
men inkomsträkningen börjar på nytt. Ett nytt ändringsskattekort kan man vid behov enkelt göra på adressen skatt.fi/skattekort.

Skattekortet behöver vanligtvis inte ändras

Skattekortet som automatiskt skickas hem till 4,6 miljoner kunder duger oftast utan ändringar. Det lönar sig ändå att kontrollera inkomsterna
och avdragen som utgör grunden för skattesatsen.

Årligen görs cirka 1,7 miljoner ändringsskattekort.

-       Ibland gör man onödiga ändringar i skattekortet. Små variationer t.ex. i lönen inverkar vanligtvis inte nämnvärt på skattesatsen, säger
skattesakkunnig Pirjo Antinaho .

Det går att göra ändringar i skattekortet året om. Ändringar som inte är akuta lönar det sig att göra senare.

-       Det verkliga behovet för ändringar kan vara klarare längre in på året. Då undviker man också rusningen i tjänsten som pågår ända till
februari, tillägger Antinaho.

Det lönar sig att göra ändringar på nätet

Ett ändringsskattekort kan man antingen skriva ut själv, eller beställa per post hem eller direkt till arbetsgivaren. Ett utskrivet skattekort är
genast färdigt att användas. Det tar cirka en vecka att få skattekortet per post.

-       Det är smidigt att beställa ändringsskattekortet på nätet. Det lönar sig att prova, uppmuntrar Antinaho.

Redan över hälften av skattekortskunderna gör sina ändringar på nätet. Under rusningstiden omkring årsskiftet väljer 60 procent av dem som
gör ändringar att göra det via webbtjänsten.

Skattebyråernas serviceavbrott påverkar också beställandet av skattekort

Skatteförvaltningens kundbetjäning är stängd 29.12.2016–2.1.2017. Under serviceavbrottet går det endast att beställa skattekort för 2017 på
nätet. Skattekort för 2016 görs inte längre.

Skatteförvaltningen betjänar mångsidigt på nätet

På skatt.fi finns omfattande skatteinformation
I Svarsbanken kan man bekanta sig med frågor om skattekort eller ställa en egen fråga.
Chatten för tjänsten Skattekort på nätet betjänar vardagar kl. 9−16.15.
Det finns en demo för att testa att beställa ett skattekort på adressen skatt.fi/skattekort.

Ytterligare information för media: överinspektör Sanna Rusula tfn 029 512 7548, överinspektör Kaj Hoffren tfn 029 512 5155

Skatteförvaltningen samlar in skatter och tryggar på så sätt samhällets funktion. År 2015 redovisade vi skatteintäkter för mer än 55 miljarder euro. Vi
tryggar inflödet av skatteintäkterna genom att ge föregripande handledning och god service och övervaka skatteintaget på ett trovärdigt sätt. Vårt mål är att
få våra kunder att handla rätt och på eget initiativ.
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