
Ennakkotiedote medialle 20.10.2016

Julkiset verotiedot: käytännön ohje toimittajille 1.11.2016
Verovuoden 2015 henkilöiden tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi tiistaina 1.11.2016 klo 8.00. Tiedot ovat nähtävillä
verotoimistojen asiakaspäätteillä, saatavissa puhelimitse sekä toimitukselliseen käyttöön myös sähköisesti.

Osallistumme verotuskeskusteluun Twitterissä

Verohallinnon virallinen Twitter-tili @verouutiset keskustelee koko päivän aktiivisesti. Seuraa twitteriä ja osallistu keskusteluun!

Tietojen tilaaminen

Tiedotusvälineillä on ollut mahdollisuus tilata tuloverotuksen julkisia tietoja luonnollisista henkilöistä etukäteen. Tietojen tilaamisen määräaika
toimitusta 1.11. varten on umpeutunut. Määräajan jälkeen tietoja voi edelleen tilata ja ne toimitetaan 1.11. jälkeen erikseen sovittuna aikana.

Tietojen luovutus

Tiedot luovutetaan USB-muistitikulla tilauksessa ilmoitetulle henkilölle. Luovutuksen yhteydessä tarkastamme henkilöllisyyden. Jos tietojen
hakijasta tilaushetkellä ei ole vielä varmuutta, ota yhteyttä tietopalveluun vaihtoehtoisen hakijan ilmoittamiseksi etukäteen.

Helsinki 1.11.2016 klo 8.00 alkaen osoitteessa Vääksyntie 4 

Muistitikut luovutetaan aulassa hakijoiden saapumisjärjestyksessä. Toimittajille on varattu työskentelytila ja verkkoyhteys klo 7.30
alkaen.  

Jyväskylä 1.11.2016 klo 8.00 alkaen osoitteessa Vapaudenkatu 58 A

Muistitikut luovutetaan aulassa hakijoiden saapumisjärjestyksessä.

Ne medioiden edustajat, jotka eivät hae muistitikkua Helsingistä tai Jyväskylästä, saavat tilaamansa tiedon turvasähköpostilla päivän 1.11.
aikana. Turvasähköpostiyhteyden muodostamisesta voi kysyä lisää tietopalvelusta. Tiedot lähetetään aamulla, mutta tiedon lähettämistä tasan
kello 8.00 ei voida taata.

Tiedot puhelimitse

Julkisia tietoja voi tiedustella puhelimitse. Puhelinpalvelu on auki klo 9.00–16.15. Puhelimitse tietoja annetaan kerrallaan noin viidestä
henkilöstä.

Henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkiset tiedot: 029 497 002 (palvelu suomeksi) ja 029 497 003 (palvelu ruotsiksi)
Yhteisöasiakkaan tuloverotuksen julkiset tiedot: 029 497 006 (palvelu suomeksi) ja 029 497 007 (palvelu ruotsiksi)

Palvelu verotoimistoissa 1.11.2016

Verotoimistojen pääpaikkojen asiakaspäätteet on varattu toimittajien käyttöön 1.11. kello 8.00–9.00. Tiedot näistä toimistoista ja
asiakaspäätteiden määristä löytyvät vero.fi:stä.

Verohallinnon asiakaspalvelun auettua klo 9.00 myös muissa toimipisteissä on käytettävissä asiakaspäätteitä. Tiedot kaikista toimipisteistä ja
niiden asiakaspäätteiden määristä löytyy vero.fi:stä.

Yhteisöjen tiedot vero.fi:ssä

Yhteisöjen julkiset tiedot julkaistaan 1.11. klo. 8.00 PDF- ja CSV-muodoissa vero.fi:ssä pois lukien asunto-osakeyhtiöt, keskinäiset
kiinteistöosakeyhtiöt ja rajoitetusti verovelvolliset kuolinpesät.

Tilastoja vuoden 2015 tuloverotuksesta

Vuoden 2015 tuloverotusta koskevat tilastot ja tilastoanalyysit julkaistaan 27.10. klo 8.00 vero.fi:ssä. Tilastot kertovat muun muassa verojen
määrän sekä veronpalautusten ja jäännösverojen kehityksestä.

Lisätietoja medialle antavat asiantuntijat

Yleiset verotusta koskevat kysymykset  

Markus Kautto, ylitarkastaja 029 513 1941 (erityisesti henkilöasiakkaiden verotus)
Kari Aaltonen, johtava lakimies 029 512 3893 (erityisesti yritysasiakkaiden verotus)

Tilastoihin liittyvät kysymykset

Riitta Ijäs, ylitarkastaja 029 512 4134
Aki Savolainen, pääanalyytikko 029 512 7743

Kysymykset tietojen julkisuudesta ja salassapidosta

Helena Hynynen, johtava asiantuntija 029 512 4045
Taito von Konow, ylitarkastaja 029 512 4165



Tietojen luovutukseen ja toimittamiseen liittyvät kysymykset, tietojen tilaaminen sähköisesti:  

Mika Luttinen, ylitarkastaja 029 513 3671
Ulla-Maija Heikkilä, tietopalvelupäällikkö 029 512 4198

Yleiset Verohallintoa koskevat kysymykset  

Mikko Mattinen, viestintäjohtaja 029 512 5048
Viestintäyksikön mediapuhelin 029 512 5200

Tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verotuksen päättymishetken mukaisina. Muutoksenhaun tai oikaisun johdosta verotukseen tehdyt
muutokset eivät ole julkisia.

Lisätietoa verotuksen julkisista tiedoista

Julkisten tietojen tilaaminen sähköisesti
Henkilöasiakkaiden tuloverotuksen julkiset tiedot – usein kysyttyä
Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen julkiset tiedot – usein kysyttyä

Lisätietoja

Viestintäyksikön mediapuhelin
029 512 5200

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2015 tilitimme yli 55 miljardia euroa verotuloja. Turvaamme verojen kertymisen
antamalla ennakoivaa ohjausta ja hyvää palvelua sekä valvomalla verojen kertymistä uskottavasti. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan
omatoimisesti ja oikein.
twitter.com/Verouutiset


