SKOGSDEKLARATIONEN FÖR 2018 NÄRMAR SIG

Kalenderåret 2018 är inte slut men det är dags att börja tänka på att deklarera. Själva grunderna för
skogsbeskattningen har inte ändrats från senaste deklaration men en del saker runtomkring har
ändrats. Skogsdeklarationen skall vara inlämnad senast 28 februari 2019. Tidigare har den som inte
är momsregistrerad kunnat lämna in skogsdeklarationen i maj men nu gäller samma datum för dem
också. Enda undantaget från detta datum är begränsat skattskyldiga, dvs personer som bor i utlandet
(och inte är momsskyldiga) och näringsidkare. En annan ändring är att blankett 36 där
sammanslutningens delägare är uppräknad inte längre sänds ut. Beskattaren håller reda på de
uppgifterna på annat sätt. Själva deklarationsblanketten har ändrats lite. Fältnumreringarna har fallit
bort och avsnittet där skogsavdraget deklareras har förenklats. Men mera om det i nästa nummer.

DEKLARERANDET BLIR ALLTMER ELEKTRONISKT

Beskattaren går mer och mer inför att vi skall göra våra deklarationer på nätet. Årets steg i den
riktningen är att inget svarskuvert eller deklarationsanvisning kommer med 2C-blaketten.
Deklarationsanvisningen kan man söka fram på www.skatt.fi. Beskattaren har gjort ändringar i
påföljderna ifall man inte lämnar in deklarationen i tid. Numera är det en förseningsavgift på 50 eller
100 € ifall deklarationen inte kommer in i tid. Eftersom det dessutom är så att deklarationen måste
finnas på skattebyrån senast den sista inlämningsdagen är det knappast lämpligt att posta blanketten
några dagar före. Du skall vara ut i god tid eller gå med blanketten i handen till skattebyrån.
Alternativet är att lämna in deklarationen elektroniskt.
DEKLARERA PÅ NÄTET
För en privatperson är det enkelt att deklarera på nätet. Nästan allt kan idag göras på adressen
minskatt.fi. Det enda som behövs är personliga bankkoder så kan du fylla i skogsdeklarationen,
deklarationen av skatter på eget initiativ (momsdeklaration) och betala moms ifall man har att
betala. Mera detaljerad info om detta kommer på skogsvårdsföreningens hemsida www.svf.fi i
februari.
Om man inte deklarerar själv
Ifall man inte sköter deklarationen själv och vill slippa bekymret med att lämna in deklarationen på
papper kan man ge fullmakt åt en annan person eller företag att för din del lämna in deklarationen.
Man måste då logga in på tjänsten suomi.fi med sina bankkoder och där ange vem som får
fullmakten och för vilka tjänster fullmakten gäller. Här gäller det att välja rätt nivå på tjänsterna som
man ger fullmakt för. Är man momsregistrerad bör man välja att den befullmäktigade får rätt att
utföra alla skatteärenden och inte bara skatteanmälningarna. Mera information om hur det fungera
får du på suomi.fi - För medborgare – Fullmakter. Din bokförare kan också begära en fullmakt av dig
men allt går via suomi.fi-tjänsten så du måste även logga in själv för att bekräfta fullmakten.
Har man inte personliga bankkoder är det pappersblanketter som gäller fortsättningsvis för att göra
skogs- och momsdeklarationen.

Hur deklarerar dödsboet och sammanslutningar elektroniskt

I detta skede kan inte dödsbon och sammanslutningar deklarera elektroniskt eller ge suomi.fi
fullmakter åt någon enskild person eller företag. Ända alternativet är Katso-koder. Processen för att
skaffa dem har vi tidigare beskrivit i denna tidning. Den informationen finns att studera på www.svf.fi
– Om oss – Infobank-skogsbeskattning. Men Katso-koderna är ibruk endast till slutet av 2019 så det
lönar sig inte längre att gå genom den processen bara för skogsdeklarationen för detta år. Enda
alternativet om man inte har Katso-koder är att deklarera dödsboet och sammanslutningen på
papper och se till att de är inlämnade i tid.

Det är ännu en tid tills skogsdeklarationen skall lämnas in. Men ifall man vill ge någon fullmakt att
sköta sina ärenden på nätet är det bra att börja i god tid och i lugn och ro med den processen så går
allt bättre i februari. När det gäller info om skogsbeskattning i allmänhet finns det på svf.fi – Om oss –
Infobank – skogsbeskattning.
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Alla skall lämna in deklarationen 28.2.2019. Även icke momsskyldiga.
Fast förseningsavgift 50-100 €
Inget svarskuvert kommer med 2C blanketten
Inga anvisningar skickas ut
Blankett 36 sänds inte mera ut till sammanslutningar
Mindre förändringar i 2C blanketten bl a gällande skogsavdraget
Ny blankett 50B kring skulder och räntor
Möjlighet att ge Suomi.fi-fullmakt åt någon att lämna in deklarationerna elektroniskt

