
Skattedeklarationerna kom – kom ihåg åtminstone dessa
Har du redan kontrollerat din förhandsifyllda skattedeklaration? Merparten av kunderna behöver vidta endast få åtgärder vid deklarationen.
Alla bör dock komma ihåg några saker.

Kontrollera deklarationen

Den förhandsifyllda skattedeklarationen måste kontrolleras. Många uppgifter finns där färdigt förtryckta och det är över 3 miljoner finländare
som inte ens behöver returnera sin skattedeklaration.

Du behöver inte returnera skattedekarationen om uppgifterna är rätt och det inte saknas några uppgifter i den. Om du inte returnerar
skattedeklarationen, anses du ha lämnat in en skattedeklaration som stämmer överens med de förhandsifyllda uppgifterna.

Fyll i de uppgifter som saknas

Har du exempelvis rese- eller ränteutgifter eller utgifter för inkomstens förvärvande? Den vanligaste orsaken till att kunder returnerar den
förhandsifyllda skattedeklarationen är att den saknar resekostnaderna, hyresinkomsterna och uppgifterna om hushållsavdraget. Det lönar sig
att deklarera alla uppgifter eftersom det är du som förtjänar på t.ex. resekostnadsavdraget och hushållsavdraget.

Deklarera på nätet

Komplettera skattedeklarationen helst på nätet skatt.fi/skattedeklaration. Risken för fel minskar tack vare att tjänsten guidar dig i
deklarationen. Returnera inte pappersdeklarationen om du lämnar uppgifterna på nätet.

Det är tryggt och enkelt att deklarera via webbtjänsten. Logga in i tjänsten med dina egna nätbankkoder. Ge de behövliga uppgifterna och
sänd deklarationen. Du får en bekräftelse om att uppgifterna kommit fram. Om du märker fel i deklarationen som du returnerat, sänd
uppgifterna på nytt.

Bifoga inga kvitton, verifikat eller originaldokument.

Returnerar du skattedeklarationen på papper? Bifoga inga kvitton, verifikat eller originaldokument. Skatteförvaltningen ber dem, om de
behövs. De uppgifter du deklarerat på pappersblanketten konverteras till elektroniskt format, vilket betyder att skattebyrån i fortsättningen
kommer att ha din skattedeklaration bara i elektroniskt format.

Kolla viktiga datum

Kontrollera på den förhandsifyllda skattedeklarationens första sida när den senast ska lämnas in. Den sista inlämningsdagen kan vara
antingen den 7 eller 14 maj. Om du kompletterar eller korrigerar den förhandsifyllda skattedeklarationen, får du ett nytt, korrigerat
beskattningsbeslut, giroblanketter och skatteintyg före utgången av oktober.

Får du skatteåterbäring? Skatteåterbäringarna betalas in på bankkonton 4.12.2013. Måste du betala kvarskatt? Förfallodagen för den första
raten av kvarskatten är 2.12.2013 och för den andra raten 3.2.2014.

• Läs mera på skatt.fi
• För ytterligare information till media kontakta överinspektör Raija Myllys-Kauppinen, tfn 020 612 3896.


