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Personbeskattning, tfn 029 497 003 (samtalspris, lna/msa)

 

Uträkning av beskattningsbar inkomst och inkomstskatt
 

EuroFörvärvsinkomster
Löner, arvoden och ersättningar 44 000,00

Förvärvsinkomster sammanlagt 44 000,00

Avdrag från förvärvsinkomster
Avdrag vid stats- och kommunalbeskattningen
Medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer och avgifter till arbetslöshetskassor 360,00
Kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats, kollektivtrafikmedel 1 650,00

Självrisk 750,00
Kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats 900,00
Avdrag för förvärvande av inkomst 750,00
Nettoförvärvsinkomst vid statsbeskattningen 41 990,00
Nettoförvärvsinkomst vid kommunalbeskattningen 41 990,00
Obligatoriska pensionsförsäkringspremier på löner 2 800,00
Arbetslöshetsförsäkringspremier 1 920,00
Sjukförsäkringens dagpenningspremie 598,40
Avdrag endast vid kommunalbeskattningen
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The final result of your tax assessment is 
stated in your tax decision. 

The decision also shows the end date of 
your tax assessment process. This end 
date determines when you receive your tax 
refund or when your back taxes are due.

Assessment of taxable income
and the income tax

Earned income 

Total earned income 

Deductions from earned income

This tax decision is an example. The real tax decision's content will 
vary. It depends on the income and tax-deductions of every person.

Example
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Förvärvsinkomstavdrag 2 310,45

Beskattningsbar förvärvsinkomst
Beskattningsbar förvärvsinkomst vid statsbeskattningen 36 671,60
Beskattningsbar förvärvsinkomst vid kommunalbeskattningen 34 361,15

Kapitalinkomster och överlåtelseförluster

Beskattningsbar kapitalinkomst
Beskattningsbar kapitalinkomst 0,00

Avdrag från skatter och avgifter
Arbetsinkomstavdrag 1 670,09

Belopp som dragits av 1 670,09
Hushållsavdrag
Kostnader sammanlagt 900,00
Avdragbar andel av kostnaderna, egen andel 750,00

Självrisk 100,00
Hushållsavdrag 200,00
Beloppet av hushållsavdrag som dras av från skatt 200,00

Påförda skatter och avgifter
Inkomstskatt på förvärvsinkomster 209,01
Kommunalskatt 6 185,01
Sjukförsäkringens dagpenningspremie 598,40
Sjukförsäkringens sjukvårdspremie 233,66
Rundradioskatt 163,00

Skatter och avgifter sammanlagt 7 389,08

Förskottsinnehållningar och förskottsskatt
Förskottsinnehållning på förvärvsinkomster 7 200,00

Förskottsinnehållningar och förskottsskatt sammanlagt 7 200,00

Kvarskatt 189,08

Grunden för sjukförsäkringspremien (dagpenningspremie och
sjukvårdspremie)
Dagpenningspremie
Inkomster som utgör grunden för dagpenningspremien 44 000,00
Dagpenningspremie (1,36 %) 598,40

Sjukvårdspremie
Inkomster som utgör grunden för sjukvårdspremie, sammanlagt 34 361,15
Sjukvårdspremie (0,68 %) 233,66
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Earned income to be taxed

Capital income and capital losses

Taxes required

Total taxes and tax-like charges

Amounts withheld,
taxes received as prepayment

Back taxes (if any)

If you get tax refund, it is called Skatteåterbäring and you can see the amount here.

Basis for the health insurance contribution

Capital income to be taxed

Deductions from taxes and chargesExample
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Sökande av ändring

Om det i beskattningsbeslutet finns något som måste korrigeras eller kompletteras, ska du anmäla
ändringarna i MinSkatt eller på den pappersblankett som anges i den förhandsifyllda
skattedeklarationen.

Om du upptäcker korrigeringsbehovet först efter att din beskattning redan har slutförts kan du söka
ändring genom att lämna en begäran om omprövning till skatterättelsenämnden via MinSkatt eller på
en pappersblankett. Anvisning för sökande av ändring finns som bilaga.

 

Skatteförvaltningen
tfn 029 497 003 (Personbeskattning, samtalspris lna/msa)

 
Bilagor

Giroblanketter
Anvisning för sökande av ändring
Beskattningsintyg
 

Skatteförvaltningens kontonummer

Uppgifter för betalning
Rat Förfallodag Belopp som ska betalas, euro

1 01.08.2022 94,54

2 03.10.2022 94,54

Grunden för rundradioskatt
Inkomster som utgör grunden för rundradioskatt 41 990,00
Rundradioskatt (2,50 %) 163,00

Tillägg till skatter och avgifter och avdrag från dem
Inkomstskatt på förvärvsinkomster 2 079,10
Arbetsinkomstavdrag 1 670,09
Hushållsavdrag 200,00
Kommunalskatt, kyrkoskatt, sjukvårdspremie, rundradioskatt och åländsk
medieavgift
Kommunalskatt (18,00 %) 6 185,01
Sjukförsäkringens dagpenningspremie 598,40
Sjukförsäkringens sjukvårdspremie 233,66
Rundradioskatt 163,00
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Basis of the Public Broadcasting Tax (YLE)

Additions to and deductions from the taxes 
Example

Appeals

    List of enclosures 

Bank transfer forms
Instructions for appeal 
Notice of assessment

If you get tax refund, you have here the text Tiedot palautuksesta = Information about your tax 
refund. In that case, also the amount of tax refund is stated here.

Due dates of the payments Amounts to be paid
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Danske Bank

Nordea

Referensnummer

FI45 8000 1070 2777 78

FI54 1660 3000 3333 39

RF44 2000 5282 5664

BIC: DABAFIHH

BIC: NDEAFIHH

Använd detta referensnummer då du betalar. I betalningsuppgifterna ska du anteckna RF-referensen
i sin helhet inklusive bokstäverna RF. Om det inte går att mata in referensen i RF-format som sådan
kan bokstäverna RF och de två första siffrorna lämnas bort.

Du kan i MinSkatt (skatt.fi/minskatt) kontrollera och betala dina skatter som förfaller till betalning. Om
din beskattning ännu ändras till exempel på grund av att skattedeklarationen kompletteras lönar det
sig att betala kvarskatten först efter att du fått ett nytt beskattningsbeslut.

Betala skatterna senast på förfallodagen även om du söker ändring i beskattningen.

Om du inte kan betala skatten senast på förfallodagen ska du lägga till dröjsmålsränta på det belopp
som ska betalas. Du kan beräkna räntebeloppet i MinSkatt (skatt.fi/minskatt) eller med ränteräknaren
(skatt.fi/ränteräknare). Vi skickar dig en betalningsuppmaning om den försenade skatten som en del
av sammandragsbrevet. Du kan betala skatten enligt de anvisningar som finns i
betalningsuppmaningen.

Om du behöver förlängd betalningstid ska du ansöka om ett betalningsarrangemang först efter
förfallodagen. Man ansöker om betalningsarrangemang i MinSkatt eller per telefon.

Om du har valt e-faktura eller direktbetalning som betalningssätt anges betalningssättet på
giroblanketten i stället för den summa som ska betalas. Ytterligare information finns på adressen
skatt.fi/efaktura.

Information om att betala skatten: skatt.fi/personkunder/betalning
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Example




