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Kampanj påminner studerande om skattekortet
Skatteförvaltningen önskar att unga får sina sommarinkomster på kontot enligt rätt skatteinnehållning redan från första
lönedagen. Det lönar sig att lämna skattekortet till arbetsgivaren i god tid före den första löneutbetalningen, så tas inte 60 % av
lönen ut i förskottsinnehållning. Skattekort behövs även för korta sommarjobb eller avlönad praktik.

I maj och juni inleder många studerande på andra och tredje stadiet ett sommarjobb. Kampanjen Ta med skattekortet till sommarjobbet uppmanar att vid
behov skaffa skattekortet via nätet.

Skattekortet kan skrivas ut via nätet

Skatteförvaltningen skickade i början av året ett skattekort till alla som fyllt 15 år. Sommarjobbare kan använda det eller vid behov beställa och skriva ut ett
nytt skattekort via skatt.fi/skattekort. Skattekortet fås genast om man skriver ut det själv.

-       Vi hoppas att så många som möjligt av de som ska börja på sommarjobb eller i avlönad praktik beställer och skriver ut sitt skattekort via nätet, berättar
servicedirektör Sanna Kuuri. Det viktigaste är förstås att komma ihåg att över huvud taget ge arbetsgivaren sitt skattekort. Skattefrågorna är knappast det
första man tänker på så här inför sommaren.

I webbtjänsten Skattekort på nätet kan man sköta ärenden när som helst under dygnet. För att beställa skattekortet behövs personliga nätbankkoder.

Lär mer om skattekort för studerande och hur du skaffar det via skatt.fi
Bekanta dig med den grå ekonomins faror på adressen mustatulevaisuus.fi

Ytterligare information om Skatteförvaltningens sommarjobbskampanj:
Sanna Kuuri, servicedirektör
tfn 020 613 0340
sanna.kuuri@vero.fi

Skatteförvaltningen samlar in skatter och tryggar på så sätt samhällets funktion. År 2014 redovisade vi skatteintäkter för mer än 54 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.
twitter.com/Verouutiset


