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Dags att lämna in skattedeklarationen – snabbast går det på nätet
Skattedeklarationen ska vara inlämnad antingen 4.5 eller 13.5. Det finns ännu tid att granska deklarationen och lämna in
korrigeringar. Enklast gör man det på nätet.

Sista inlämningsdatum syns på framsidan till den förhandsifyllda skattedeklarationen som kommit med posten. På nätet kan man lämna in
deklarationen fram till dygnets sista minut. Pappersdeklarationer ska lämnas in till posten eller i en returlåda senast under den sista
inlämningsdagen.

En chatt för sista stundens råd är öppen fram till kl. 21 de tre sista kvällarna av inlämningstiden. Kvällschatten dejourerar  2–4.5 och 11–13.5.

Fastighetsägare kan granska och korrigera de uppgifter som utgör grund för fastighetsskatten på skatt.fi/fastighetsuppgifter. Den sista
inlämningsdagen för fastighetsskatteuppgifterna framgår av deklarationen som kommit per post. I år har redan 13 670 kunder korrigerat sina
fastighetsskatteuppgifter via e-tjänsten.

Både fastighetsskatt och kvarskatt betalas behändigast med e-faktura. Man kan när som helst beställa e-faktura via sin nätbank – då glömmer
man inte förfallodagar. Förfallodagarna för fastighetsskattens rater är 5.9 och 20.10.2016. Kvarskattens första rat ska vara betald 25.11.2016
och en eventuell andra rat 1.2.2017.

Skatteåterbäringarna betalas in på bankkonton 29.11.2016. Kontonumret för återbäringen kan anmälas på nätet.

Nätdeklaration är förmånligt för samhället
I år har redan 400 000 skattedeklarationer lämnats in via nätet. Vid motsvarande tidpunkt i fjol var antalet 290 000.

Samhället sparar när man deklarerar på nätet Kostnaderna för en skattedeklaration som lämnats på nätet är ungefär fyra euro medan de är
närmare 14 euro för en pappersdeklaration.

Dessa fyra lönar sig
Kontrollera deklarationen. Returnera inte skattedeklarationen om uppgifterna är korrekta och kompletta. Kontrollera den förhandsifyllda
skattedeklarationen även om du får skatteåterbäring. Om du inte returnerar skattedeklarationen anses du ha lämnat in en skattedeklaration
som stämmer överens med de förhandsifyllda uppgifterna. Samma gäller fastighetsskatteuppgifterna.

Lägg till uppgifter som saknas. Har du exempelvis avdrag för resor eller förvärv av inkomst? De vanligaste orsakerna till att kunder
returnerar den förhandsifyllda skattedeklarationen är att där saknas resekostnader, hyresinkomster eller uppgifter om hushållsavdraget.

Deklarera elektroniskt. Komplettera  skattedeklarationen helst  på nätet. Risken för fel minskar tack vare att tjänsten guidar dig genom
deklarationen Det är tryggt och enkelt att deklarera via webbtjänsten Logga in i tjänsten med dina personliga nätbankkoder. Lämna de
behövliga uppgifterna och sänd deklarationen. Du får en bekräftelse på att deklarationen kommit fram. Om du märker fel i deklarationen som
du returnerat kan du sända uppgifterna på nytt flera gånger.

Bifoga inte några kvitton, verifikat eller originaldokument ens om du deklarerar på papper. Skatteförvaltningen begär verifikat vid behov.
Använd endast Skatteförvaltningens officiella bilageblanketter.

För mer information om skattedeklarationen till medier kontakta överinspektör Sirpa Rinne-Nirva,tfn 029 512 3884eller överinspektör Jenni
Heikkilä,tfn 029 512 7420och om fastighetsskatten överinspektör Auli Hirsjärvi,tfn 029 512 5150.

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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