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Pop up -toimisto ohjaa veroilmoitusasioissa verkkoon
Verohallinnon Pop up -verotoimisto kohoaa Helsingin päärautatieasemalle kolmeksi päiväksi 5.5.−7.5.2015. Verohallintolaiset
auttavat täydentämään veroilmoituksen verkossa ja vastaavat verkkopalvelua sekä veroilmoitusta koskeviin kysymyksiin.

Suomea huhtikuussa kiertänyt Verorekkakiertue ei tänä vuonna pysähdy pääkaupungissa, mutta helsinkiläisiä ja työmatkalaisia muista
kaupungeista hemmotellaan toukokuun alussa uudella verotoimistolla.

-       Haluamme tehdä veroasioiden hoitamisesta mahdollisimman helppoa ja tarjota apua siellä, missä ihmiset liikkuvat. Saimme
Verorekkakiertueesta erittäin hyvää palautetta ja asiakkaat kokivat sen tarpeelliseksi. Pop up -verotoimisto on samanlainen mahdollisuus
hoitaa omat veroilmoitusasiat kerralla kuntoon, kertoo viestintäpäällikkö Pirjo Korvola.

Rajoitetun palvelun Pop up -toimisto löytyy Helsingin rautatieasemalta vilkkaimpaan veroilmoituksien palautusaikaan 5.−7. toukokuuta. Pop up
-verotoimistoon ehtii hyvin myös ennen ja jälkeen töiden, sillä se on auki klo 7−19.

Pop up palvelee ja ohjaa verkkoon

Ensimmäistä kertaa pystytettävän Pop upin tavoitteena on rohkaista aiemmin veroilmoituksen paperilla palauttaneita käyttämään sähköistä
palvelua. Henkilökunnan kanssa voi käydä Veroilmoitus verkossa -palvelua yhdessä läpi ja he vastaavat mielellään sekä palvelua että
veroilmoituksia koskeviin kysymyksiin.

-       Veroilmoitus kannattaa tarkistaa ensimmäiseksi. Jos täydennettävää on, niin sitten vaan Pop up -verotoimistoon, jossa autamme
verkkopalvelun käytössä. Muista ottaa tunnistautumista varten verkkopankkitunnukset mukaan.

Pop up -verotoimisto tarjoaa apua erityisesti sähköiseen ilmoittamiseen, joten paperisia veroilmoituksia sinne ei voi palauttaa.

Kuvia ja tunnelmia Pop up -verotoimistosta voi katsoa Verohallinnon Facebook-sivuilla tai Twitterissä hashtagilla #popupvero.

Lisätietoja medialle

Tervetuloa tekemään juttua Pop up -verotoimistosta 5.5.−7.5. klo 7−19 Helsingin Rautatieasemalle. Löydät meidät päärautatieaseman sisältä,
Sokoksen puoleisesta päädystä eli Postihallista.

Jos haluat lisätietoja aiheesta, kuvia tapahtumasta tai varmistaa, että paikalla on hyvä haastateltava, ota yhteys viestintäpäällikkö Pirjo
Korvolaan, p. 040 587 2210 / pirjo.korvola@vero.fi tai viestintäsuunnittelija Harriet Malleniukseen, p. 020 612 5018 / harriet.mallenius@vero.fi.

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2014 tilitimme yli 54 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


