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MOMSSYSTEMET VID DEN ÅLÄNDSKA 

SKATTEGRÄNSEN (ALA) 

 

1. Observera att denna information endast gäller för sammandragsdeklarationen, inga andra 

ändringar i sättet att deklarera sker. 

2. Den första perioden för vilken sammandragsdeklarationen kan anmälas/deklareras i ALA är 

period 11/2012, med sista inlämnings-/förfallodag den 15.1.2013. Tidigare perioder än 11/2012 

och eventuella ändringar/tillägg till dem inlämnas så som tidigare d.v.s. manuellt. 

Tullen rekommenderar att deklarationerna för första perioden lämnas in i god tid före 15.1.2013. 

3. ALA tas i bruk fr.o.m. 3.12.2012. 

4. Länken till ALA finns på Tullens hemsida, www.tulli.fi → Webbtjänster → 

5. Tullen ska ha en kopia av den utskrivna sammandragsdeklarationen samt två kopior av 

skattegränsdeklarationerna i pappersversion så som tidigare. Skattegränsdeklarationerna skall 

vara Mariehamns tull tillhanda senast 1,5 månad efter skatteperiodens slut (januari → 15 mars). 

Tullen returnerar Era exemplar stämplade. 

6. Information angående Katso-autentisering finns på Skatteförvaltningens hemsida; www.skatt.fi 

(http://www.skatt.fi/sv-FI/Detaljerade_skatteanvisningar) 

Kontrollera att er Katso-kod tillåter ”tullklarering”. Om ni anlitar en utomstående bokförare skall 

denne ha rätt att använda sig av Katso-autentisering. 

7. De uppgifter som skall matas in i ALA är samma uppgifter som fanns på det manuella 

sammandraget ni gjort tidigare. 

8. När sammandragsdeklarationen är klar ger ALA automatiskt ett betalningsreferensnummer. 

9. Då sammandraget är klart och elektroniskt sänt till Tullen visas en länk till flera banker. Länken till 

nätbanken kan endast användas vid direktbetalning. Länken kan inte användas i efterhand. 

Alternativt kan man skriva ut betalningsuppgifterna och betala via er egen bank. 

10. Kompletterande sammandragsdeklarationer till period 11/2012 och senare perioder görs i ALA. 

ALA kommer då att påpeka att ett tidigare sammandrag redan finns och frågar om ett 

kompletterande sammandrag skall skapas. 

11. Elektroniskt inlämnade sammandragsdeklarationer hittar man under fliken ”Sökning”. 

12. Om man enbart hämtar ett betalningsreferensnummer från ALA skall sammandragsdeklarationen 

inlämnas manuellt (pappersversion). Blankett kommer att finnas på Tullens hemsida. 

 

Tilläggsinformation om skattegräns fås från Mariehamns tull. 

Vi betjänar både på svenska och finska. 
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