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Uusi verokortti tulossa - vanha voimassa tammikuun loppuun
Viimeistään tammikuun puolessa välissä kotiin tuleva verokortti vuodelle 2017 on voimassa helmikuun alusta lähtien.

Verohallinto lähettää ensi vuoden verokortin kaikille yli 15-vuotiaille. Vuoden 2016 verokortti on voimassa vielä tammikuun 2017, mutta tulojen
laskenta alkaa alusta. Uuden muutosverokortin voi tarvittaessa tehdä helposti osoitteessa vero.fi/verokortti.

Verokorttia ei yleensä tarvitse muuttaa

Automaattisesti 4,6 miljoonalle asiakkaalle kotiin tuleva verokortti käy usein sellaisenaan, eikä siihen tarvitse tehdä muutoksia. Veroprosentin
perusteena olevat tulot ja vähennykset kannattaa kuitenkin tarkistaa.

Muutosverokortteja tehdään vuosittain noin 1,7 miljoonaa.

-       Verokorttia muutetaan joskus turhaankin. Pienet vaihtelut esimerkiksi palkassa eivät yleensä juuri vaikuta veroprosenttiin, kertoo
veroasiantuntija Pirjo Antinaho .

Verokorttiin voi tehdä muutoksia läpi vuoden. Kiireettömät muutokset kannattaakin tehdä vasta myöhemmin.

-       Muutosten todellinen tarve saattaa olla paremmin selvillä vuoden edettyä pidemmälle. Samalla välttää helmikuuhun asti kestävän ruuhkan
palvelussa, Antinaho lisää.

Muutosten kanssa kannattaa suunnata verkkoon

Muutosverokortin voi joko tulostaa itse tai tilata postitse kotiin tai suoraan työnantajalle. Tulostettu verokortti on heti käyttövalmis, postitse
verokortin saamiseen menee viikon verran.

-       Muutosverokortin tilaaminen verkosta on vaivatonta. Kannattaa kokeilla, Antinaho rohkaisee.

Jo yli puolet verokorttiasiakkaista tekee muutokset verkossa. Ruuhka-aikana vuodenvaihteen molemmin puolin verkkopalvelun valitsee 60
prosenttia muutoksen tekijöistä.

Verotoimistojen palvelukatko vaikuttaa myös verokorttien tekoon

Verohallinnon asiakaspalvelu on suljettu 29.12.2016–2.1.2017. Palvelukatkon aikana voi tilata vain vuoden 2017 verokortteja verkosta.
Vuoden 2016 verokortteja ei enää tehdä.

Verohallinto palvelee verkossa monipuolisesti

Vero.fi:ssä on kattava tietopaketti veroista
Vastauspankissa voi tutustua verokortteihin liittyviin kysymyksiin tai tehdä oman kysymyksen.
Verokortti verkossa -palvelun chat neuvoo arkisin klo 9−16.15.
Verokortin tilaamisen testaus onnistuu demolla osoitteessa vero.fi/verokortti.
Katso myös video siitä, milloin tarvitset uuden verokortin.

Lisätietoja medialle: ylitarkastaja Sanna Rusula p. 029 512 7548, ylitarkastaja Kaj Hoffren p. 029 512 5155

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


