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Verohallinnon vuosi 2015 – Verotuksen tärkeät päivämäärät
medialle
Vuonna 2015 Verohallinto juhlii 150-vuotista toimintaansa järjestämällä merkkivuosiseminaarin Helsingissä. 26.2. juhlaseminaari
kokoaa yhteen suomalaisia yrittäjyyden ja talouspolitiikan asiantuntijoita keskustelemaan Suomen kansantalouden tilasta sekä
tulevista kasvun keinoista.

Yksi Verohallinnon vuoden 2015 teemoista on yritysten tukeminen; Vuoden aikana muun muassa palkka.fi-palvelu sekä yritysten sähköinen
asiointipalvelu ytj.fi uudistuvat.

Tärkeät päivämäärät 2015

Verohallinto saa tammi-helmikuun aikana vuosi-ilmoitukset vuodelta 2014 työnantajilta ja muilta ilmoittajilta. Henkilöasiakkaiden veroilmoitusten
tiedot perustuvat vuosi-ilmoituksiin.

Henkilöasiakkaiden esitäytetyt ilmoitukset postitetaan huhtikuun aikana ja mahdolliset muutokset ilmoitetaan toukokuussa. Henkilöasiakkaiden
verotus valmistuu kokonaisuudessaan lokakuun lopussa.

Tammikuu

1.1.2015 voimaan astuvat verouudistukset
Verohallinnossa uusi Yritysverotusyksikkö aloittaa toimintansa: Verotarkastusyksikkö ja Yritysverotusyksikkö yhdistyvät
organisaatiotasolla
Vuoden 2015 verokortit ovat saapuvat asiakkaille

Helmikuu

Vuoden 2015 verokortit voimaan 1.2.
Verovuoden 2013 jäännösveron 2. erän eräpäivä on 2.2.
Joulukuun 2014 rakentamisilmoitusten on oltava perillä.
26.2. Verohallinto järjestää juhlaseminaarin Helsingissä

Maaliskuu

Kiinteistöverotuspäätökset postitetaan asiakkaille
Liikkeen- ja ammatinharjoittajat saavat esitäytetyn veroilmoituksen
Veroilmoitus verkossa -palvelu avautuu
Kiinteistöveroilmoitus verkossa -palvelu avautuu
Harmaan talouden selvitysyksikkö julkaisee uudet valvontatilastot

Huhtikuu

Henkilöasiakkaat saavat esitäytetyn veroilmoituksen

Toukokuu

Esitäytetyn veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä 7.5. tai 13.5.

Heinäkuu

Verohallinnon tietojärjestelmien konesali siirretään 4.–8.7. Siirto aiheuttaa katkon Verohallinnon tietojärjestelmiin. Tämä häiritsee myös
Verohallinnon asiakaspalvelua.
Verohallinto mukana SuomiAreena 2015 -tapahtumassa

Elokuu

Henkilöasiakkaiden verotuspäätösten postitus alkaa elokuun puolivälissä. Postitus jatkuu lokakuun lopulle asti.

Syyskuu

Kiinteistöveron 1. erän eräpäivä on 7.9.

Lokakuu

Vuoden 2014 verotus valmistuu

Marraskuu

2.11. Vuoden 2014 verotustiedot tulevat julkisiksi ja nähtävillä verotoimistoissa
Kiinteistöveron 2. erän eräpäivä on 2.11.
Asiakkaita muistutetaan tarkistamaan tilinumeronsa veronpalautuksia varten
Harmaan talouden selvitysyksikön raportti Harmaa talous 2015 julkaistaan



Joulukuu

1.12. Jäännösveron ensimmäisen erän maksupäivä. (Jäännösveron 2. erän eräpäivä on 2.2.2016)
3.12. Veronpalautukset vuodelta 2014 maksetaan pankkitileille.

Lisää tietoa medialle

Henkilöasiakkaiden tärkeät päivämäärät tarkemmin vero.fi:ssä.
Yritysten ja yhteisöjen tärkeät päivämäärät tarkemmin vero.fi:ssä.
Seuraamalla Verohallinnon @verouutiset-twitteriä saat uusimmat tiedotteet käyttöösi heti.
Verohallinnon mediapalvelu auttaa arkisin läpi vuoden.

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2014 tilitimme yli 52 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


