
Suomi.fi - ge någon annan rätt att sköta dina 
deklarationer 

Skatteförvaltningen utgår idag från att vi skall sköta våra skatteärenden på nätet. Skogs- och 
momsdeklarationer går enkelt att sköta på MinSkatt.fi för enskilda skogsägare med möjlighet att 
identifiera sig med mobilcertifikat eller nätbankskoder. Men strax det är fråga om ett dödsbo eller en 
sammanslutning går det inte utan fullmakt att sköta ärenden på nätet. 
 
Suomi.fi är en portal där man digitalt kan komma överens om sådant. Endera loggar du in och 
befullmäktigar någon att sköta vissa ärenden. Men kanske även det känns komplicerat. Då kan den 
som du vill befullmäktiga logga in och begära en fullmakt av dig. Då har du enkelt sedan att logga in 
på Suomi.fi och godkänna fullmakten. Båda parter behöver naturligtvis ha personliga bankkoder eller 
mobilcertifikat för att identifiera sig. 
 
Du kan bestämma vilka ärenden som fullmakten skall omfatta. Nu tänker jag främst på skogliga 
ärenden och de finns i ärendekategorierna Beskattning och Skogs-, vatten och mineralresurser. I 
ärendekategorin Beskattning väljer du Skattedeklarering och den befullmäktigade får rätt att fylla i 
skogsdeklarationen och momsdeklarationen på nätet. I ärendekategorin Skogs-, vatten och 
mineralresurser kan den befullmäktigade göra anbudsbegäran, godkänna anbud och underteckna 
avtal gällande virkeshandel och skogsskötsel för fullmaktsgivarens räkning. 
 
När fullmakten är i kraft fungerar det så att när den befullmäktigade loggar in på olika tjänster skall 
hen välja om hen skall uträtta egna ärenden eller någon annans ärenden och väljer då i listan av 
fullmakter vems ärenden som skall utföras. 

Sammanslutning kan ge fullmakt digitalt  

En beskattningssammanslutning där delägarna har möjlighet att identifiera sig med finländska 
bankkoder eller mobilcertifikat kan göra befullmäktigandet på Suomi.fi. När man äger fastigheter 
tillsammans finns varje delägare registrerad i Fastighetsregistret och det vet Suomi.fi om när man 
loggar in där. När man loggar in och går via rubriken Fullmakter väljer man Företagets fullmakter. Är 
det en av sammanslutningens medlemmar som skall sköta ärendena går hen in via Företagets 
fullmakter och ger sig själv Ärendefullmakt. Andra delägare i sammanslutningen loggar också in på 
Suomi.fi – Företagets fullmakter och bekräftar den utsedda personens fullmakt via Bekräftas av dig. 
Är det däremot så att sammanslutningen anlitar en annan person eller bokföringsbyrå att sköta 
ärendena kan man ge en av delägarna endast Fullmaktsrätt. Då har den delägaren ingen rätt att 
uträtta ärenden för sammanslutningen utan endast rätt att ge en fullmakt vidare till den som skall 
uträtta ärendena. Den utsedda personen kan inte göra något för sammanslutningens räkning innan 
alla delägare har gett hen fullmakt. 
 
 
Ansökan om fullmakt på papper 
 
En sammanslutning där inte alla kan identifiera sig digitalt eller ett dödsbo kan ansöka om fullmakt 
på papper. Ett dödsbo skall ha FO-nummer för att kunna ge fullmakt. På Suomi.fi fyller man i en 
blankett som sedan skrivs ut. Blanketten hittas via dessa rubriker/länkar; Fullmakter – Gå till sidan 
Fullmakt med ansökan – gör ansökan om fullmakt. Ansökan kan fyllas i på Suomi.fi utan att logga in. 
Ansökan skrivs ut och alla delägare undertecknar. Ansökan kan sedan skannas och lämnas in via 
Suomi.fi eller sändas per post. Till ansökan skall också bifogas dokumentation på vilka som är 
delägare. Gäller det en sammanslutning kan det vara ett beskattningsbeslut och för dödsbon gäller 



bouppteckningen. Dessutom skall en kopia av varje undertecknares giltiga pass eller identitetskort 
bifogas. Körkort duger inte.  
 
Är det så att någon av delägarna inte har giltiga identitetshandlingar skall ansökan lämnas in på 
någon skattebyrå så att någon tjänsteman kan verifiera identiteten t ex via körkort eller utgånget 
pass. När ansökan om fullmakt har godkänts får sökanden ett meddelande om det till den e-
postadress som uppgavs i ansökan. Därefter kan den som ansökte om fullmakterna på egen hand 
befullmäktiga till exempel sig själv eller bokföringsbyrån att hantera sammanslutningens 
skatteärenden.  
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