SkogsÄgaren 4/2017

11

Elektronisk
kommunikation

för sammanslutningar och dödsbon
Borden i församlingssalen fylls med
kransar.
Hur ska man få tag i allt ris som behövs och var finns hjälpande händer?
Nya upprop gjordes i sociala medier
och lokalpressen. Ett flertal skolor engagerades och lärare och elever lovade
att ställa upp.

Från skogsvårdsföreningens
gallringsobjekt
Johanna kontaktade undertecknad,
som drivningsansvarig vid skogsvårdsföreningen i Vasatrakten, och
undrade om vi har lämpliga avverkningsobjekt på gång i november, där
man kunde samla ihop granris. Så
småningom hittade vi ett lämpligt
gallringsobjekt där vår entreprenör
Mikael Näsman i samband med avverkningen satte granriset skilt i prydliga hopar. Med talkokraft samlades
riset på bilkärror och kördes in till Vasa
där talkokvällar ordnades för frivilliga
kransbindare. Dagtid ordnades tillfällen för skolelever att binda kransar.
Allt arbete med kransarna har skett
ideellt.

Vid församlingshemmet
samlades skolelever för att
binda kransar
Torsdagen den 21 november klev jag
in i den stora församlingssalen vid
Vasa finska församling för att bevittna
tillverkningen av kransarna. På plats
fanns elever från Merenkurkun koulu
och Vasa Övningsskola. Det rådde febril aktivitet. Det hela förde tankarna
till tomtens julverkstad.
Man berättade att det tar ungefär
45 minuter för en ovan elev att binda
en krans, medan en van hand binder
en krans på 15 minuter. En elev bak
i salen visade stolt upp sin skapelse.
Sakteliga fylldes borden i salen med
färdiga kransar. Eleverna hade handskar på sig som hade donerats av olika
köpmän. Johanna Haveri berättade att
hon tog kontakt med Marja Ehrnrooth,
som kan konsten att binda kransar, för
att lära sig hur man gör.
Jag frågade om granriset räcker till
och det gjorde det. Fram till den torsdagen hade drygt 200 kransar tillverkats så man var redan halvvägs. Det
är Vasa finska församling som ordnar
att kransarna blir utsatta på självständighetsdagen. Samtidigt tänds ljus på
hjältegravarna.
Till sist: Grattis Finland 100 år!
Text och foto: Dan Kullman

Vårt samhälle går allt mera
mot att anmälningar och
deklarationer skall skötas elektroniskt via nätet.
Många av oss har nätbank
och kan identifiera oss men
nätbankskoder i olika sammanhang. Vi har kanske lärt
oss att deklarera på nätet
och är vi momsskyldiga kan
vi smidigt deklarera momsen på nätet och samtidigt
betala momsen. Men för
dödsbon och sammanslutningar krävs det lite extra
åtgärder innan den elektroniska kommunikationen
fungerar.
Ännu går det att deklarera på pappersblanketter. 2C blanketten sänds
fortsättningsvis per post ut men inte
Deklaration av skatter på eget initiativ
(tidigare Periodskattedeklaration) på
vilken momsen skall redovisas. För
att betala moms behövs dessutom
referensnummer och kontonummer.
Referensnumret är detsamma från
år till år men det ändrades för beskattningsåret 2016. För 2017 står det
i beskattarens direktiv att man ”endast av särskilda skäl” kan lämna in
Deklaration av skatter på eget initiativ
på papper. Man strävar till att få in allt
elektroniskt.
Men är det fråga om sammanslutningar eller dödsbon som skall deklarera på nätet behövs Katso-kod. Här
kommer en handledning i hur man
skaffar en sådan.

SÅ HÄR GÖR DU :
•
•
•
•

Starta processen i god tid
Skaffa fullmakt av alla delägare
Sök reda på bouppteckningen om det är ett dödsbo
Skicka in fullmakten eller verifiera din identitet på
skattebyrån
• Skapa Katso-kod åt dig

Här startar du för
att skapa en huvudanvändare.

Via denna länk skapar du
huvud-användarlösenord och skriver ut
lösenordslista.

Fullmakt åt en person
Allt utgår ifrån att en person befullmäktigas att sköta den elektroniska
kommunikationen för sammanslutningens räkning. För det behövs
en fullmakt undertecknad av alla
delägare. Blankett för detta hittas på
Skatteförvaltningens hemsida om
man söker på ”Katso-anvisningar för
dödsbon”. Hela processen tar ju lite
tid så därför är det skäl att påbörja
processen i god tid före sista veckan
i februari när deklarationen skall
inlämnas. Är det fråga om dödsbo
skall en kopia av bouppteckningen
finnas tillhands.

fullmakten är registrerad kan den
befullmäktigade skapa en Katso-kod
i webtjänsten Katso, det vill säga på
adressen: https://yritys.tunnistus.fi/.
(bild 1) Man följer instruktionerna
och skall vara beredd att hitta på två
olika lösenord som man sedan skall
”komma ihåg” ifall man skall göra
ändringar i sammanslutningens uppgifter. Dessutom skall man skriva ut
en engångslösenordslista. När detta är
klart kan den befullmäktigade logga
in på diverse tjänster med sina personliga nätbankskoder och göra ärenden
i sammanslutningens namn.

Befullmäktigad med
personliga nätbankskoder

Befullmäktigad utan
personliga nätbankskoder

Fullmakten och eventuell bouppteckning skickas i original till SavolaxKarelens företagsskattebyrå, PB 1094,
70111 Kuopio. Efter några dagar när

När fullmakten är undertecknad skapar den befullmäktigade Katso-koden
på adressen ovan. När det frågas hur
man tänker identifiera sig kryssar

man i ”Jag skall besöka kontoret”. Fyll
sedan i uppgifter och skapa lösenord
så långt du slipper tills du blir anvisad
att besöka ett kontor där du kan verifiera din identitet. Det kan du göra på
Västra Finlands skattebyrås kontor i
Karleby, Jakobstad, Vasa och Närpes.
När du besöker kontoret behöver du
identitetshandlingar och bouppteckning ifall det är fråga om ett dödsbo
som du skall representera. När meddelande om att du har behörighet som
huvudanvändare kommer skall du gå
in på länken i bild 2 för att skapa ett
fast lösenord och skriva ut engångslösenordslistan.
När registreringen är klar är det
bara att logga in på MinSkatt.fi för
att deklarera momsen och på Suomi.
fi för att lämna in skogsdeklarationen.
Text: Anders Hjortman

