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Nyhetsbrev 2018
Det nya året för med sig förändringar .
De nya värdena och procentarna hittar ni på följande sidor. Även på internetadressen http://www.skatt.fi hittar
man nyttig information gällande löner och beskattning.

BOKSLUT 2017
Vi ber de företag, vars räkenskapsperiod utgår den 31.12 att sköta om att uppgifter om försäljningsfordringar,
leverantörsskulder, lagervärden, löneskulder, ansvar och garantier samt övriga uppgifter som påverkar bokslutet
finns tillgängliga.
Skattebyrån förmedlar bokslutsuppgifter till Patent- och registerstyrelsen.
SKATTEDEKLARATIONER 2017
Skattedeklarationen ges som förra året, dvs. aktiebolag och andelslag lämnar in sin skattedeklaration inom 4
månader efter räkenskapsperiodens utgång. Från och med november 2017 ska aktiebolag, andelslag,föreningar
och stiftelser lämna in inkomstskattedeklarationen elektroniskt. Skattedeklarationen får lämnas in på en
pappersblankett endast av särskilda skäl, om det t.ex. inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av
tekniska hinder .Öppna bolag, kommanditbolag, privata affärsidkare och yrkesutövare lämnar in sin
skattedeklaration oberoende av räkenskapsperiodens utgång senast den 3.4.2018, 8.5.2018 eller 15.5.2018.
Kontrollera din personliga inlämningsdag i din deklarationsblankett som postats till dig.
LÖNER
Naturaförmånernas beskattningsvärden ändras 2018, liksom de skattefria rese-ersättningarna och de sociala
försäkringarnas procentsatser. De nya värdena och procentsatserna hittar du på följande sidor.
Skattekorten för år 2018 träder i kraft 1.2.2018.
Då man beräknar förskottsinnehållningen för lönen i januari 2018 använder man det skattekort som var i
användning i slutet av december 2017.
Löntagaren kan be att arbetsgivaren innehåller en större skatt än skattekortet från år 2017 ger anledning till. Så
här är det klokt att gå tillväga om förskottsinnehållningsprocenten har varit 0 eller annars för liten.
Årsanmälan för år 2017 görs som förut. Den 31.1.2018 är den allmänna återlämningsdagen. Om arbetsgivarens
årsanmälan eller årsanmälan om dividender lämnas på elektronisk väg, kan de lämnas senast 3.2.2018. Ett intyg
över förskottsinnehållningen behöver ej ges åt arbetstagaren. Om uppgifterna för hela året framgår ur december
månads lönekort gäller detta som intyg. Ifall detta inte är fallet bör man ge ett skilt intyg ur vilket bör framgå
arbetstagarens personuppgifter, den utbetalda lönen samt värdet på naturaförmåner, förskottsinnehållningen, de
avdragna ArPl- och arbetslöshetsförsäkringsavgifterna samt arbetsgivarens namn, adress och FO-nummer. Intyget
skall ej bifogas skattedeklarationen eftersom beskattaren får uppgifter om utbetalda löner från årsanmälan.
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BERÄKNINGSGRUNDERNA FÖR NATURAFÖRMÅNER 2018.
Bostadsförmån
Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda
OMRÅDE:
Helsingfors 1
Helsingfors 2
Helsingfors 3, Esbo,
Grankulla
Helsingfors 4 , Vanda
Jyväskylä,Kuopio, Lahtis,Uleåborg,Tammerfors
Åbo,kranskommuner, övriga Helsingfors

Förmånens värde/månad
282 € + 12,40€/m2
278 € + 11,30€/m2
247 € + 10,40€/m2
197 € + 10,40€/m2
185 € + 8,60€/m2

Övriga Finland

160 € + 7,70€/m2

Rätt att använda elström

0,78 € / m2

Bilförmån
Åldersgrupp A

(bilar som tagits i bruk åren 2016 – 2018 )

Fri bilförmån:
Bruksförmån av bil:

1,4% / av nyanskaffningspriset + 255,00 € eller 17 snt / km
1,4% / av nyanskaffningspriset + 105,00 € eller 7 snt / km

Åldersgrupp B

(bilar som tagits i bruk åren 2013 - 2015)

Fri bilförmån:
Bruksförmån av bil:

1,2% / av nyanskaffningspriset + 270,00 € eller 18 snt / km
1,2% / av nyanskaffningspriset + 120,00 € eller 8 snt / km

Åldersgrupp C

(före år 2013 ibruktagna bilar)

Fri bilförmån:
Bruksförmån av bil :

0,9% / av nyanskaffningspriset + 285,00 € eller 19 snt / km
0,9% / av nyanskaffningspriset + 135,00 € eller 9 snt / km

Användning av värde per kilometer förutsätter körjournal eller annan tillförlitlig utredning om antalet
kilometer som körts med bilen. Vid beskattning kan värdet på bilförmån höjas, om det är uppenbart att
man under året använt bilen för privata körningar över 18.000 km.
Om arbetskörslorna med bilen skall följande uppgifter dagligen antecknas:
• tidpunkten i början och i slutet av körningen,
• körningens avfärds- och ankomstplats samt vi behov rutten i körjournalen,
• utslaget på vägmätaren i början och i slutet av körningen,
• körsträckan,
• ändamålet med körningen och
• bilens användare
Med nyanskaffningspris avses det allmänna rekommenderade pris som var gällande för bilmodellen vid
ingången av den månad då bilen togs i bruk och som importören, eller då denna saknas, partihandeln
uppgett minskat med 3.400 euro. På detta pris beräknar man den ovannämnda procenten. Det erhållna
värdet avrundas nedåt till närmaste 10 euro.
Garageförmån
Uppvärmt garage eller plats i ett uppvärmt parkeringshus
Kallt garage eller plats i ett kallt parkeringshus
(gäller huvudstadsregionen)

82,00 € / månad
53,00 € / månad
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Hemtelefon
Mobiltelefon

20 € / månad
20 € / månad

Kostförmån
Normal, kostnader

6,50 € - 10,40 €

6,50 €

Lunchkuponger, nominella värdet högst 10,40 €
nominella värdet över 10,40 €

75 % minst. 6,50/måltid)
värd. till det nominella värdet

Lunchkupongerna är avsedda för endast personligt bruk.
PENSIONS- OCH ÖVRIGA OBLIGATORISKA SOCIALA FÖRSÄKRINGAR 2018
ArPl

mindre arbetsgivare
arbetstagarens andel av avgiften
över 53 år gamla arbetstagare
63 – 67 år gamla

Arbetslöshetsförsäkring
arb.giv. andel
arbetstagarens andel
delägare
Grupplivförsäkring
Olycksfallsförsäkring

24,4 % (i genomsnitt)
6,35 % ( dras av från lönen )
7,85 %
6,35%
0,65% < 2 059 500 € > 3,30%
1,90 % ( dras av från lönen )
0,92 %

ca
ca

0,07 %
0,1-7 %

ARBETSGIVARENS SJUKFÖRSÄKRINGSAVGIFT 2018 (16 – 67-åringar)
Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift fr.o.m. 1.1.2018
Endast en betalningsklass
0,86 %
SKATTEFRIA RESEKOSTNADSERSÄTTNINGAR 2018
Inhemskt dagtraktamente heldagtraktamente
partiellt dagtraktamente

42 € (över 10 timmar)
19 € (över 6 timmar)

Då resetiden överstiger det sista fulla resedygnet
- med minst två timmar
19 €
- med mer än 6 timmar
42 €
Dagtraktamente utomlands

Britannien
61 € (London och Edinborough 64,00€)
Norge
71 €
Frankrike
67 €
Sverige
64 €
Tyskland
62 €
Schweiz
73 €
Danmark
69 €
Estland
53 €
USA
66 €
New York/ LA
72 €
Ryssland 60 € (Moskva 75 €, Petersburg 69 €)
En fullständig lista finns på adressen www.skatt.fi
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0,42 € / km
0,10 €/km

DEKLARATION OCH BETALNING AV SKATTER PÅ EGET INITIATIV ÄNDRADES I BÖRJAN PÅ 2017
Deklarera uppgifterna om moms, arbetsgivarprestationer och andra skatter som betalas på eget initiativ på nätet.
Tidigare deklarerade man skatter på eget initiativ på periodskattedeklarationen och betalade in dem i
webtjänsten Skattekonto. Nu kan du deklarera och betala dem i e-tjänsten MinSkatt som ersätter webtjänsten
Skattekontot. Med MinSkatt kommer nya referensnummer.

SAMFUNDSSKATT
Samfundsskatten är 20%.

BESKATTNING AV DIVIDENDER FRÅN INGÅNGEN AV 2014
Beskattningen av dividender ändras från ingången av 2014.Till följd av förändringen kan en företagare inte längre
lyfta skattefria dividender. Pga detta är det viktigt att komma ihåg att man från utbetalda dividender skall
innehålla förskottsskatt ifall mottagaren är en privatperson. De nya stadgarna berör dividender som kan lyftas
1.1.2014 eller därefter.
1.

Dividendmottagaren är en privatperson:
a) Dividend från ett offentligt noterat bolag:
85 % av dividenden utgör skattepliktig kapitalinkomst och 15% är skattefri inkomst.
Förskottsinnehållningen på dividender som ett offentligt noterat bolag delar ut är 25,5%
b) Dividend från ett annat än ett offentligt noterat bolag:

Av dividend som bolaget delar ut utgör 25% skattepliktig kapitalinkomst och 75% skattefri inkomst
till den del som dividendbeloppet motsvara högst 8% av aktiens matematiska värde. Om
dividendmottagarens sammanlagda belopp av sådana dividender under skatteåret överskrider
150.000 euro skall 85% av det överskridande beloppet utgöra skattepliktig kapitalinkomst och 15%
skattefri inkomst.
Av den dividend som överskrider 8% av aktiens matematiska värde utgör 75% skattepliktig
förvärvsinkomst och 25% skattefri inkomst.
Förskottsinnehållningen på dividender som annat än ett offentligt noterat bolag delar ut är 7,5%
upp till 150.000 euro. Förskottsinnehållningen på den del som överskrider 150.000 euro är 28%.
Förskottsinnehållningen verkställs endast på dividend som delas ut till en fysisk person eller ett dödsbo.
2.

Dividendmottagaren är ett aktiebolag:
a) Dividend från ett offentligt noterat bolag:
Dividenderna är i sin helhet skattepliktig inkomst (tidigare var endast 75% skattepliktig inkomst)
b) Dividend från ett annat än ett offentligt noterat bolag:
Dividenderna är fortfarande skattefri inkomst.

REPRESENTATIONSUTGIFTER ÅR 2018
Representationsutgifter kan fr.o.m. 2015 återigen avdras till 50% i beskattningen.
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UTBILDNINGSAVDRAG
Från och med 2014 har arbetsgivaren möjlighet att göra ett tilläggsavdrag för personalens skolning i
beskattningen .
- Avdraget är 50% av företagets genomsnittliga dagslön (högst 3 dgr/person)
- Utbildningen skall vara baserad på en utbildningsplan som gäller alla anställda.
BESTÄLLARANSVAR
Lagen om beställaransvar bör följas inom alla branscher där man använder underleverans eller hyrd arbetskraft.
I praktiken bör beställaren inhämta de utredningar om sina avtalspartners som räknas upp i lagen, ifall arbetet
som utförs av hyrda arbetstagare fortgår över tio arbetsdagar eller om värdet av vederlaget för
underleverantörsavtal exklusive moms överstiger 9.000 euro.
”Enligt lagen bör beställaren utreda huruvida företaget är infört i förskottsuppbördsregistret och
arbetsgivarregistret samt i registret över mervärdesskatteskyldiga. Vidare bör beställaren begära ett
handelsregisterutdrag samt utreda att företaget ej har någon skatteskuld, att företaget har tecknat
pensionsförsäkringar samt betalat avgifterna. Utöver detta bör beställaren begära en redogörelse för vilket
kollektivavtal som skall tillämpas samt en redogörelse för hur företagshälsovården är ordnad.

