Svar på skriftligt spörsmål SSS 212/2021 rd

Svar på skriftligt spörsmål om behovet att använda flera skattekort för
frilansare
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 212/2021 rd undertecknat av riksdagsledamot Inka Hopsu /gröna:
Vilka åtgärder ämnar regeringen vidta så att en fungerande modell med ett skattekort ordnas igen för författare och andra frilansare?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Inkomstskattelagen föreskriver om beskattning av lön, arbets- och bruksersättning. I lagen om
förskottsuppbörd och i författningar av lägre rang som utfärdats med stöd av den finns bestämmelser om förskottsuppbörd av lön, arbets- och bruksersättning. Skatteförvaltningen upprättar i
slutet av året på tjänstens vägnar skattekort för skattskyldiga för följande skatteår. Dessa skattekort kallas för grundskattekort. Den skattskyldiga kan ansöka om ändring av skattekortet exempelvis om inkomsterna förändras. För beräkningen av skattekortet måste Skatteförvaltningen ha
en uppskattning om inkomsterna för hela året per inkomsttyp. Ändringsskattekortet gäller endast
inkomsten som det är beräknat för.
Det tidigare frilansskattekortet slopades i början av år 2019. Då slopades även uppdelningen av
löneinkomster i huvud- och biinkomster. Ändringarna anknöt till en reform där man samordnade
och förenklade beskattningsförfarandet, främjade elektroniska metoder och beskattning i realtid.
Frilansskattekortet var ett skattekort utan inkomstgräns, varför den skattskyldiga själv skulle följa
hur de verkliga inkomsterna och inkomstuppgifterna som använts i beräkningen av skattekortet
motsvarade varandra och vid behov be Skatteförvaltningen om ett nytt skattekort för den ökade
inkomsten om beloppet överskred beloppet som använts i beräkningen av skattekortet. Betalaren
kunde inte följa när inkomstgränsen närmade sig ens för utbetalningar som han eller hon gjorde,
eftersom det inte fanns någon inkomstgräns på skattekortet. Trots att beloppet för inkomster som
beaktats i skattekortet nämndes på beslutet om skattekort, kom de skattskyldiga i praktiken inte
ihåg detta och de kom heller inte alltid ihåg att följa när inkomstgränsen närmade sig. Följden av
detta var att de ofta påfördes en stor kvarskatt.
För skatteåret 2021 utfärdade Skatteförvaltningen separata grundskattekort för lön och arbetsersättning om den skattskyldiga under föregående år fick både lön och arbetsersättning. Båda skattekorten har samma skatteprocent. Grundskattekortet för lön kan inte längre användas för förskottsinnehållning av arbetsersättning, eftersom ett eget skattekort har utfärdats för arbetsersättningar, och arbetsersättningar ingår inte längre i inkomstgränsen i grundskattekortet för lön.
Bruksersättningen som är förvärvsinkomst ingår däremot i grundskattekortet för lön, så grund-

skattekortet för lön kan användas för nämnda inkomst. Ändringsskattekortet för lön kan dock inte
användas för arbets- och bruksersättning.
Bakom ändringen finns främst att förskottsuppbörden ska motsvara det totala beloppet för skatter och avgifter som utfärdas för skatteåret så bra som möjligt. Skatteförvaltningen behöver uppgift om rätt inkomsttyper för förskottsuppbörden, eftersom inkomsttyperna inverkar på avdragen
och därigenom på skattebeloppet. Användningen av grundskattekortet för lön på förskottsinnehållning av arbets- och bruksersättning ledde till rätt förskottsinnehållning endast i mycket få fall.
Dessutom försvagas förskottsuppbördens överensstämmelse av att alla inkomster inte utgör grund
för samma premier för den försäkrade. Sjukförsäkringens sjukvårdspremie för den försäkrade tas
ut från arbets- och bruksersättningen, men inte den försäkrades arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgift eller sjukförsäkringens dagpenningspremie för den försäkrade. Alla ovannämnda avgifter tas ut från lönen.
Syftet med ändringarna är att förskottsinnehållningen beräknas så korrekt som möjligt i förhållande till totalbeloppet för den slutliga skatten och avgifterna och att restskatt inte orsakas för den
skattskyldiga. Bakom ändringen finns också införandet av inkomstregistret och utvecklingen av
en elektronisk förmedling av förskottsinnehållningsprocent. Företag som använder Skatteförvaltningens gränssnittstjänst kan söka arbetstagares uppdaterade uppgifter om förskottsinnehållning
i automationen före beräkning av varje prestation. Det är inte obligatoriskt att söka uppgifter. I
gränssnittstjänsten är det möjligt att söka uppgifter om skattekortets förskottsinnehållning även
för arbetsersättning och bruksersättning. Tjänsten togs i bruk i början av år 2021.
Om prestationsbetalaren söker uppgifter om förskottsinnehållning i Skatteförvaltningens gränssnittstjänst, behöver inkomsttagaren inte för prestationsbetalaren uppvisa skattekort som beräknats för lön, arbetsersättning eller bruksersättning. Skatteförvaltningens avsikt är därmed att underlätta kundernas ärenden så att inte heller frilansare alls behöver uppvisa skattekort för betalaren, utan varje betalare söker den uppdaterade informationen om inkomsttagarens skatteprocent
och inkomstgräns för rätt inkomsttyp före varje utbetalning. När prestationsbetalaren meddelar
uppgifterna till inkomstregistret, kan den skattskyldiga själv kontrollera i inkomstregistrets
elektroniska tjänst eller i Skatteförvaltningens elektroniska tjänst (MinSkatt) uppgifterna per inkomsttyp som betalaren anmält till inkomstregistret. Uppgifter som anmälts till inkomstregistret,
till exempel löner, arbetsersättningar och bruksersättningar, visas i MinSkatt, så att den skattskyldiga själv kan följa exempelvis lönens och arbetsersättningens kumulativa belopp separat och
tillräckligheten i den uppskattade årsinkomsten i skattekorten. Den skattskyldiga kan jämföra
uppgifterna i inkomstregistret med uppskattningen av inkomsterna för hela året som syns i MinSkatt och vid behov beräkna ett nytt skattekort med en ny uppskattning av inkomsterna. Skattekorten är genast tillgängliga för prestationsbetalarna.
Skatteförvaltningen har som en ny utveckling börjat föreslå ändring av skatteprocenten för en del
kunder. Syftet med det nya förfarandet är att väcka kunderna till att hålla sin skatteprocent uppdaterad. I början gäller förslaget endast skattekort för lön. Skatteförvaltningen jämför uppgifterna
i kundens gällande skattekort med löneuppgifterna i inkomstregistret och föreslår en ändring av
skatteprocenten om kundens löneinkomster har ändrats betydligt eller om skattekortets inkomstgräns verkar vara för låg. Skatteförvaltningen ändrar inte skatteprocenten automatiskt, utan kunden kan välja om han eller hon vill uppdatera sin skatteprocent. Beräkning av ändringsförslag för

skattekorten på myndighetsinitiativ är inom en nära framtid möjlig att utvidga exempelvis till
skattekort för arbetsersättning. Då skulle Skatteförvaltningen följa ackumuleringen av arbetsersättningar och vid behov föreslå ändringar i skattekortet för elektroniska kunder även gällande
arbetsersättningar.
Skatteförvaltningen följer kontinuerligt med responsen från kunderna angående förfarande i förskottsuppbörd och utvecklar ständigt sina processer på basis av erfarenheterna.
Helsingfors den 3 maj 2021

Finansminister Matti Vanhanen

