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I frågor som gäller skattedeklarationer hänvisar skattebilen till
nätet
Den 16 april startar Skatteförvaltningens skattebil redan sin andra rundtur och parkerar först i centrum av Helsingfors på
Narinken.  Därefter står 19 städer i tur fram till att rundturen avslutas i Jyväskylä.

I skattebilen får man vardagar kl. 10–18 och lördagar kl. 10–15 hjälp med att fylla i skattedeklarationen. Under rundturen ger
Skatteförvaltningens medarbetare handledning om hur webbjänsten används och svarar på frågor som gäller skattedeklarationen.

Hjälp lätt och nära

Tillsammans med personalen kan du gå igenom hur man fyller i skattedeklarationen i webbtjänsten Skattedeklaration på nätet. Kom ihåg att ta
med dina bankkoder! I skattebilen svarar skattemyndigheten på alla frågor som gäller webbjänsten och skattedeklarationerna.

Detta blir redan den andra rikstäckande rundturen för skattebilen. För ett år sedan besöktes skattebilen av mer än 4 000 kunder som lärde sig
hur skattedeklarationen fylls i.

-       Vi vill göra det så lätt som möjligt att sköta skatteärenden och ge hjälp på platser där människor rör sig. Detta är ett bra tillfälle att ställa
frågor, om någonting som gäller att fylla i skattedeklarationen skapar huvudbry, berättar kommunikationschef Pirjo Korvola.

-       Det lönar sig alltid att kontrollera skattedeklarationen. Vi har 1,4 miljoner skattebetalare som får skattedeklarationer där uppgifter saknas.
Om man behöver hjälp för att fylla i skattedeklarationen är det bara att gå till skattebilen och be om råd, uppmuntrar Korvola och påminner
kunderna om att ta med sig sina bankkoder.

Skattebilen ger hjälp i synnerhet då det gäller nätdeklarationen, med andra ord kan pappersdeklarationer inte returneras till skattebilen.

Skattebilen visas i Periscope, handledning ges på chatten och i webbinariet

I en Periscope-sändning från Seinäjoki 29.4 kl. 15 kan man online följa upp hur skattebilen färdas. Under sändningen ges handledning om hur
nättjänsten används, och tittarna får svar på sina frågor.

-       Onlinesändningen om hur skattedeklarationen fylls i börjar redan 22.4 kl. 10 då tjänstemän från skattebyråvärlden deltar i en direkt
sändning. Korvola hälsar er välkomna till sändningen.

På Facebook och Twitter rör sig skattebilen med hashtag #verorekka.

Hjälp med att komplettera skattedeklarationen får du också på skatt.fi:s chat. Chatten är alltid öppen vardagar under tjänstetid och precis före
inlämningsdagen 2–4.5 och 11–13.5 fram till kl. 21 på kvällen. I skatt.fi:s Svarsbank kan du tal del av de vanligaste frågorna gällande
skattedeklarationen eller ställa en egen fråga.

-       Genom hemdatorn kan man också 26.4 delta i en webbsändning, dvs. ett webbinarium, som är öppet för alla. Under sändningen visas hur
skattedeklarationen fylls i på nätet. Under webbinariet kan även frågor ställas, och svar ges under sändningen.

Orter som besöks av skattebilen

16.4.   Helsingfors, Narinken

18.4.   Lahtis, Lahtis torg

19.4.   S:t Michel, S:t Michels torg

20.4.   Joensuu, Joensuu torg

21.4.   Idensalmi, Idensalmi torg

22.4.   Kajana, salutorget i Kajana

23.4.   Kuusamo, Kuusamo torg

25.4.   Rovaniemi, Lordin aukio

26.4.   Torneå, gågatan mittemot köpcentret På Gränsen

27.4.   Brahestad, Raahelan tori

28.4.   Karleby, gågatan Segelscenen

29.4.   Seinäjoki, varuhuset Minimans gård

2.5.     Esbo, Blecktorget i Alberga

3.5.     Helsingfors, Narinken

4.5.     Helsingfors, Narinken



6.5.     Björneborg, Eetunaukio

7.5.     Raumo, Raumo torg

9.5.     Åbo, Salutorget

10.5.   Lojo, Centralplatsen

11.5.   Hyvinge, Salutorget

12.5.   Tammerfors, Keskustori

13.5.   Jyväskylä, Aren aukio

Närmare information lämnas av kommunikationschef Pirjo Korvola, tfn 040 587 2210 / pirjo.korvola@vero.fi.

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.
twitter.com/Verouutiset


