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FÖRSAMLINGENS INKOMSTSKATTESATS FÖR 2018

Skatteförvaltningen ber Er att lägga märke till att inkomstskattesatsen för år
2018 ska anmälas till Skatteförvaltningen senast fredagen den 17 november 2017. Anmälan ska göras med bifogad blankett utan protokollsutdrag omedelbart efter det att fullmäktige fattat beslut om ärendet. Anmälan
emotses som bifogad fil till ett e-postmeddelande som skickas till adressen:
ORSI-Ilmoitukset@vero.fi
Om e-post inte står till förfogande, kan meddelandet skickas även per post
till adressen:
Skatteförvaltningen
Informationsförvaltningsenheten
PB 265
40101 Jyväskylä

Skatteförvaltningens kontaktpersoner i Jyväskylä är planerare Pirjo Jokela
tel. 029 513 1855 och Taru Luotola tel. 029 513 1876.
Det är viktigt att den utsatta tiden och förfaringssättet iakttas. Beräkningskörningen av 2018 års skattekort startas i slutet av november och
man måste hinna spara uppgifterna i databasen och skapa ett register över
uppgifterna som körningen använder.
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Om församlingen inte lämnar sin inkomstskatteprocent inom den utsatta tiden, används 2017 års skattesats i förskottsuppbörden för år 2018. Församlingens skatteinkomster inflyter då under hela året 2018 enligt den
gamla inkomstskattesatsen. Man bör lägga märke till detta när budgeten
görs upp.
Bestämmelser om anmälning av inkomstskattesatsen
Enligt 91a § (520/2010) lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) skall
en församling senast den 17 november året före skatteåret meddela Skatteförvaltningen vilken inkomstskattesats som skall tillämpas.
Har anmälan inte gjorts inom utsatt tid, får inkomstskattesatsen för det föregående året iakttas i beskattningen (förskottsuppbörden) (91 a § 2 mom.
lagen om beskattningsförfarande).
Anvisningar för ifyllning av blanketten
Anmälan bör sändas även om församlingens inkomstskattesats är densamma som under år 2017.
Begäran om vidare information
Skatteförvaltningen ber Kyrkostyrelsen att informera samtliga församlingar
om det ovanstående. Vi ber Er i synnerhet betona viktigheten av iakttagande av den utsatta tiden.
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BILAGOR Anmälningsblanketten ”Församlingens inkomstskattesats”
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