
Skattedeklaration för personkunder i 
MinSkatt
Webbseminarium för personkunder 19.3.2020



Innehåll

 Skatteförvaltningens e-tjänst MinSkatt
– Vad är MinSkatt?
– Enheter och webbläsare
– Inloggning och autentisering

 Den förhandsifyllda skattedeklarationen
– Att deklarera i MinSkatt

 Några ord om papperspost



Vad är MinSkatt?
 MinSkatt är Skatteförvaltningens e-tjänst där du 

kan sköta dina och företagets skatteärenden.

 I MinSkatt kan du nu sköta nästan alla dina 
skatteärenden.  

 I e-tjänsten kan alla få en helhetsbild av sin 
beskattningssituation.



I MinSkatt kan du exempelvis
 kontrollera och korrigera den 

förhandsifyllda skattedeklarationen
 lämna din eller företagets 

skattedeklaration
 sköta fastighetsskatteärenden
 beställa ett skattekort eller ansöka om 

förskottsskatt
 betala skatter
 deklarera och betala överlåtelseskatt

 anmäla ditt kontonummer för en 
eventuell skatteåterbäring
 se dina egna beskattningsuppgifter
 lämna deklarationer av skatter på 

eget initiativ, såsom moms
 beställa skatteskuldsintyg
 ge en annan person fullmakt att sköta 

skatteärenden på dina vägnar 



Enheter och webbläsare som behövs för MinSkatt
 Vi rekommenderar att du använder 

MinSkatt antingen med en 
bordsdator eller bärbar dator. 
 Du behöver också en 

internetanslutning och ett 
webbläsarprogram. Du ska tillåta 
användningen av bland annat kakfiler 
och poppuppfönster i din webbläsare.
 MinSkatt fungerar bäst med de mest 

allmänna webbläsarnas nyaste och 
uppdaterade versioner.

 Mer information på skatt.fi
– Med vilken enhet och webbläsare lönar det 

sig att använda MinSkatt?
– Anvisning: Så här skriver du ut dokument 

och tillåter poppuppfönster i MinSkatt

https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/kontakta-oss/etjanster/information-om-minskatt/tekniska_krav_for_anvandningen_av_etjan/
https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/kontakta-oss/etjanster/information-om-minskatt/skriv-ut-ett-dokument/


Logga in på adressen skatt.fi/minskatt

Börja med att välja länken 
Logga in.



Du behöver bankkoder, ett mobilcertifikat, ett 
certifikatkort eller en Katso-kod 1/2
 Med bankkoder, ett elektroniskt identitetskort eller ett mobilcertifikat kan du 

logga in om du är
− en privatperson
− en rörelseidkare eller yrkesutövare
− en jord- eller skogsbruksidkare eller
− en företrädare för ett aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag, öppet bolag, kommanditbolag 

eller en förening förutsatt att du har en i handelsregistret antecknad roll i företaget eller 
organisationen som ger dig rätt att sköta ärenden på företagets eller organisationens vägnar



Du behöver bankkoder, mobilcertifikat, certifikatkort 
eller en Katso-kod 2/2
 Följande aktörer kan logga in med en 

Katso-kod, personliga nätbankskoder, 
ett elektroniskt identitetskort eller ett 
mobilcertifikat:
• bolag (aktiebolag och bostads- och 

fastighetsaktiebolag)
• stiftelser och föreningar som finns i 

handelsregistret

 Följande aktörer kan logga in med en 
Katso-kod:
• bolag (aktiebolag samt bostads- och 

fastighetsaktiebolag)
• stiftelser och föreningar
• organisationer inom offentlig förvaltning 

(bl.a. kommuner och församlingar)
• sammanslutningar (bl.a. jordbruks-, skogs-

och näringssammanslutningar)
• utländska medborgare och företag
• dödsbon som har ett FO-nummer
• samfällda förmåner



Att sköta ärenden på en annan persons vägnar i 
MinSkatt
 Om du sköter skatteärenden på någons annans vägnar i MinSkatt

behöver du en Suomi.fi-fullmakt eller en Katso-kod. 
 Läs mer på skatt.fi:

– Så här ger du en Suomi.fi-fullmakt för att sköta skatteärenden
– Katso-identifiering – elektronisk identifiering och auktorisering för företag

https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/kontakta-oss/etjanster/fullmakter/
https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/kontakta-oss/etjanster/fullmakter/webbtjansten-katso/


När du loggar in ska du välja autentiseringssättet



Inloggningen i MinSkatt steg för steg
1. Logga in i MinSkatt
2. Välj autentiseringssätt

• Bankkoder
• Mobilcertifikat
• Certifikatkort
• Katso-kod

3. Välj vems skatteärenden du vill 
sköta

• Egna skatteärenden
• Agera på en annan persons vägnar
• Agera på ett företags vägnar

1.

3.

2.



Ingångssidan i MinSkatt för personkunder 1/2

1. Dina uppgifter i 
MinSkatt kommer från 
ett basregister. Om du 
har fullmakt att sköta 
skatteärenden på en 
annan persons vägnar, 
kan du byta kund här. 

2. Här ser du vilka skatter 
du ska betala och 
förfallodagen för dem.



Ingångssidan i MinSkatt för personkunder 2/2
3. Under punkten Observera 

hittar du meddelanden som 
du ska läsa eller reagera 
på.

4. Via länkarna under 
Funktioner kan du bland 
annat

• redigera din skattedeklaration
• betala kvarskatter
• beställa ett skattekort och 

ändra din skattesats.
• Med länken Alla funktioner får 

du fram mera funktioner.



Den förhandsifyllda skattedeklarationen 
 Skatteförvaltningen skickar varje år den förhandsifyllda skattedeklarationen till 

personkunderna.
 Du får den förhandsifyllda skattedeklarationen

– i MinSkatt: När din förhandsifyllda skattedeklaration är färdig att granskas 
hittar du den i MinSkatt.

– Per post: Skattedeklarationen skickas också per post.
 Skattedeklarationen på papper är ett sammandrag av dina 

beskattningsuppgifter.
 Om du har övergått till elektronisk kommunikation med myndigheterna, det 

vill säga tagit i bruk tjänsten Suomi.fi-meddelanden, får du inte papperspost
av Skatteförvaltningen. Då finns din förhandsifyllda skattedeklaration endast 
i MinSkatt.



När din skattedeklaration finns i MinSkatt
 Efter inloggningen visas uppgiften och länken i punkten Observera.



Välj under Funktioner länken 
Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter



Att kontrollera den förhandsifyllda 
skattedeklarationen

 Kontrollera uppgifterna som antecknats i din skattedeklaration 
färdigt. Om uppgifterna är korrekta och inga uppgifter saknas, 
behöver du inte göra någonting.
 Om uppgifterna behöver korrigeras eller kompletteras:

– Ska du ange uppgifterna i MinSkatt
– Om du deklarerar på papper ska du korrigera uppgifterna på separata blanketter. Skicka 

skattedeklarationen till den returadress som anges på blanketten. Korrigera inte på den A4-
utskrift som du fick hem med posten.

 Uppgifterna ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den 
utsatta dagen som anges i skattedeklarationen. Din utsatta dag ser 
du i skattedeklarationen. Ta i beaktande postgången.

https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/kontakta-oss/etjanster/information-om-minskatt/skriv-ut-ett-dokument/
https://www.vero.fi/sv/privatpersoner/skattekort-och-skattedeklaration/skattedeklaration_och_beskattningsbeslu/s%C3%A5-h%C3%A4r-deklarerar-du-p%C3%A5-papper/


Den förhandsifyllda skattedeklarationen

 Den förhandsifyllda skattedeklarationen, beskattningsbeslutet och 
beskattningsintyget
– Personkunderna får beskattningsbeslutet och beskattningsintyget med den 

förhandsifyllda skattedeklarationen. I skattedeklarationen visas också 
skatteåterbärings- eller kvarskattebeloppet och betalningsdagen.
 Om du kompletterar den förhandsifyllda skattedeklarationen eller om Skatteförvaltningen 

från annat håll får in uppgifter som påverkar din beskattning får du ett nytt 
beskattningsbeslut senare. Då kan också skatteåterbäringsbeloppet och utbetalningsdagen 
eller kvarskattebeloppet och förfallodagarna ändras.

– Närings- och jordbruksidkare får en preliminär beskattningsuträkning med 
den förhandsifyllda skattedeklarationen. De får sitt beskattningsbeslut senare.



Hur deklarerar jag i MinSkatt?
Hushållsavdrag



Deklarera hushållsavdraget i MinSkatt 1/4
 Hushållsavdragen anges i fasen 

Övriga avdrag i den förhandsifyllda 
skattedeklarationen

1. Hushållsavdrag för 2019  Lägg till 
en ny kostnad

2. Välj den som utfört arbetet
• Företag
• Avlönad anställd



Deklarera hushållsavdraget i MinSkatt 2/4

 Fyll i alla de uppgifter som 
behövs
– Företagets uppgifter (FO-

nummer och namn)
– Uppgifter om 

arbetsprestationen
 Hushållsarbete
 Omsorgs- eller vårdarbete
 Underhåll eller ombyggnad 

av bostad 



Deklarera hushållsavdraget i MinSkatt 3/4

 Fyll i alla de uppgifter som 
behövs
– Plats där arbetet utförts
– Beskriv det utförda arbetet 

närmare
– Tidpunkt och kostnader
– Betalat belopp sammanlagt



Deklarera hushållsavdraget i MinSkatt 4/4
 Fyll i alla de uppgifter som behövs

– Betalat belopp inklusive moms
– Arbetets andel av beloppet inklusive moms
– Har du delat kostnaderna exempelvis

med din make/maka (Ja/Nej)

 Jag intygar att jag inte fått följande 
stöd för arbetet

 Klicka till sist på OK



Hur deklarerar jag i MinSkatt?
Kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats



Deklarera resekostnader i MinSkatt 1/3
 Resekostnaderna anges i fasen 

Övriga avdrag i den förhandsifyllda 
skattedeklarationen
 Lägg till en ny resekostnad

– Om du har flera olika resor under året ska 
du först ange uppgifterna om en resa och 
sedan lägga till en ny resekostnad för 
följande resa.

– Exempel: Om längden på arbetsresan 
ändrats under året ska du ange varje 
reseperiod separat.



Deklarera resekostnader i MinSkatt 2/3
 Välj typen av resa

– Resa mellan bostaden och arbetsplatsen
– Annan resa än mellan bostaden och 

arbetsplatsen
 Tillfälliga arbetsresor och resor inom 

specialbranscher
 Resor till sekundär arbetsplats
 Veckoslutsresor hem

 Välj fordonstypen
– Kollektivtrafik
– Annan än kollektivtrafik
– Kollektivtrafik och annan än kollektivtrafik



Deklarera resekostnader i MinSkatt 3/3
 Fyll i alla de uppgifter som krävs 

– Från – till
– Längden av resan som gjorts under 

en dag
– Tidsperiod
– Resekostnader under perioden

 Klicka till sist på OK



Hur deklarerar jag i MinSkatt?
Hyresinkomster



Deklarera hyresinkomster i MinSkatt 1/3
 Ange hyresinkomsterna i den 

förhandsifyllda skattedeklarationen i 
fasen Övriga inkomster.
 Välj Ja i punkten Hyresinkomster
 Lägg till en ny hyresinkomst



Deklarera hyresinkomster i MinSkatt 2/3
 Välj den uthyrda egendomen

– Aktiebostad i bostads- eller 
fastighetsaktiebolag

– Fastighet
– Annan egendom

 Fyll i andra uppgifter som krävs



Deklarera hyresinkomster i MinSkatt 3/3
 Fyll i alla de uppgifter som behövs

– Hyresgäster och hyrestider
 Om du har haft flera hyresgäster under året 

ska du anteckna "Flera"

– Inkomster av och utgifter för uthyrningen

 När du har angett alla behövliga 
uppgifter ska du klicka på OK



Hur deklarerar jag i MinSkatt?
Överlåtelsevinster



Deklarera överlåtelse av egendom i MinSkatt 1/2
 Ange överlåtelse av egendom i den 

förhandsifyllda skattedeklarationen i 
punkten Övriga inkomster.
 Välj Ja i punkten Överlåtelsevinster
 Lägg till en ny överlåtelse



Deklarera överlåtelse av egendom i MinSkatt 1/2
 Fyll i uppgifterna om egendomen som 

du överlåtit
– Aktier 

i bostads- eller fastighetsaktiebolag
– Fastighet
– Annan egendom

 Fyll i närmare uppgifter om 
överlåtelsen

 Klicka till sist på OK.



Hur deklarerar jag i MinSkatt?
Övriga avdrag



Deklarera övriga avdrag i MinSkatt 1/2
 Du kan deklarera övriga avdrag på 

motsvarande sätt.
 Välj Ja vid det rätta avdraget.

– Hushållsavdrag
– Utgifter för förvärvande av inkomst
– Avdrag för nedsatt 

skattebetalningsförmåga
– Avdrag för bostad på arbetsorten



Deklarera övriga avdrag i MinSkatt 1/2
 Övriga avdrag, såsom 

– underhållsskyldighetsavdrag



Är allt färdigt nu?
Postlådan i MinSkatt och att logga ut



Du kan ange dit kontonummer i MinSkatt

 Ange ditt kontonummer på 
ingångssidan i punkten Funktioner
– Anmälan av kontonummer

 Lägg till ditt kontonummer i
IBAN-format och tryck på Skicka



Postlådan i MinSkatt: elektroniskt brevarkiv
 De nyaste breven och besluten som 

du fått visas på ingångssidan i 
punkten Observera.  
 Alla brev som anlänt till dig (till 

exempel skattedeklarationer, beslut, 
skattekort och övriga brev) finns i 
Postlådan i MinSkatt. 
– Klicka på Visa alla



Förhandsgranska och skicka
 När du har angett alla behövliga 

uppgifter:
– kontrollera uppgifterna
– om du vill återvända, tryck på Föregående.

 Skicka till slut skattedeklarationen!



Logga ut ur MinSkatt

 Kom alltid ihåg att logga ut ur tjänsten 
till sist

 Efter att du skickat din 
skattedeklaration

 Efter att du slutat sköta andra 
skatteärenden i MinSkatt



Utloggningen lyckades!

 Du har loggat ut ur MinSkatt

 Du kan lämna respons:
Hur gick det att sköta dina ärenden i 
MinSkatt?



Några ord om papperspost



Om du deklarerar på pappersblanketter

 Använd alltid Skatteförvaltningens officiella och uppdaterade 
blanketter. Du kan få blanketterna på tre olika sätt:
– Skriv ut blanketterna på webbplatsen skatt.fi.
– Ring till servicenumret för blankettbeställningar. 
– Hämta blanketterna på skattebyrån.

 Anteckna uppgifterna med en tydlig handstil.
– Pappersblanketterna konverteras till elektroniskt format genom att läsa dem 

optiskt på Skatteförvaltningen.

 Posta blanketterna till rätt adress.
– Postningsadressen står på varje blankett.



Vill du avstår från pappersposten?

 Ta i bruk tjänsten Suomi.fi/meddelanden
– Då får du inte längre papperspost från Skatteförvaltningen
– Skatteförvaltningens brev (skattedeklarationer, beskattningsbeslut, 

skattekort, övriga brev) är i MinSkatt, där de sparas. Du kan läsa 
dem där och vid behov skriva ut dem.



Suomi.fi
 De flesta organisationer inom den offentliga förvaltningen förmedlar och tar 

emot meddelanden: suomi.fi-meddelanden
 Auktoriseringar
 Snabb och informationssäker



Var hittar du mer information?

 Alla anvisningar till MinSkatt
 Skatt.fi
 Skatt.fi: chatt-tjänsten
 Inspelningar av och material från webbseminarier
 Telefonservice
 På skattebyrån

https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/kontakta-oss/etjanster/information-om-minskatt/anvisningar/
https://www.vero.fi/sv/privatpersoner/
https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/kontakta-oss/chatta-med-en-kundbetjanare/
https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/nyhetsrummet/presentations_och_undervisningsmateria/
https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/kontakta-oss/ring/
https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/kontakta-oss/skattebyraer/
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