
Suurin osa nuorista aikuisista suuntaa veroilmoitusasioissa
verkkoon
Lähes 70 prosenttia 25−40 -vuotiaista täydentää veroilmoituksensa verkossa. Myös alle 25-vuotiaiden ikäryhmässä verkossa
ilmoituksen palauttaa selvästi yli puolet, 56 prosenttia.

Yli 65-vuotiaat sen sijaan suosivat paperipalauttamista, sillä heistä ainoastaan 15 prosenttia käyttää Veroilmoitus verkossa -palvelua.

- Nuoret aikuiset ovat löytäneet lukujen perusteella hienosti verkkopalveluumme, kertoo ylitarkastaja Raija Myllys-Kauppinen.

- Vaikka yli 65-vuotiaiden käyttäjien osuus on vielä varsin pieni, on se kuitenkin kasvanut muiden ikäryhmien tapaan viime vuodesta. Yksi syy
saattaa olla Marttaliiton kanssa toteutettu seniorien opastusyhteistyö.

Maantieteellisesti verkossa ilmoitettiin verotietoja ahkerimmin pääkaupunkiseudulla, jossa yli puolet veroilmoituksista korjattiin
verkkopalvelussa. Noin 50 prosenttiin päästiin myös Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Vähiten verkkopalautusta hyödynnettiin
Ahvenanmaalla ja Pohjanmaalla, joissa vain reilu kolmannes korjauksista tehtiin verkossa.

Verkossa palauttaneiden määrä kasvoi jälleen

Veroilmoitus verkossa -palvelussa veroilmoituksensa palautti suurin piirtein 668 000 asiakasta, joka on noin 46 prosenttia kaikista
palauttaneista. Verkkoilmoittajia oli tänä vuonna lähes 29 000 viime kevättä enemmän. Verkkoon suunnanneiden määrä on kasvanut koko
palvelun olemassaoloajan.

- Hyvien käyttäjämäärien lisäksi palvelu saa paljon kiitosta. Tuhansista palautteista 73 prosenttia oli positiivisia, sanoo Myllys-Kauppinen.

Asunnon ja työmatkan väliset matkakulut ovat yleisin syy palauttaa veroilmoitus. Verkossa niitä ilmoitettiin yli 440 000 kappaletta. Toiseksi
yleisin palautussyy on kotitalousvähennys, jota haettiin verkkopalvelun kautta lähes 150 000 kertaa. Vuokratuloja ilmoitti sähköisesti miltei
100 000 asiakasta. Veroilmoitustietojen palautus on helpointa osoitteessa vero.fi/veroilmoitus, sillä erillisiä liitelomakkeita esimerkiksi
vuokratuloja varten ei tarvitse täyttää.

Kolme neljästä selviää ilmoituksen tarkistamisella

Esitäytetty veroilmoitus lähetettiin keväällä 5,2 miljoonalle asiakkaalle. Heistä 73 prosentin ei tarvinnut tehdä muuta kuin tarkistaa ilmoitus, sillä
tiedot olivat ilmoituksella jo valmiiksi oikein. Ilmoitustaan täydensi tai korjasi 1,4 miljoonaa asiakasta.

Eniten täydennettävää oli 40−60 -vuotiailla, joista lähes 40 prosenttia palautti veroilmoituksensa korjattuna. Alle 25-vuotiaista vain joka
kymmenennellä oli tarvetta muuttaa esitäytettyä ilmoitusta.

Palautukset tilillä joulukuussa

Muutoksia esitäytettyyn ilmoitukseen verkossa tai paperilla tehneille tulee uusi verotuspäätös ja mahdolliset maksulaput syksyllä.
Veronpalautukset ovat tileillä 3.12. ja jäännösverot, eli mätkyt pitää maksaa 1.12.2014 ja 2.2.2015.

Lisätietoja medialle antaa ylitarkastaja Raija Myllys-Kauppinen, p. 020 612 3896.

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2013 tilitimme yli 50 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


