
Vihjetietolomake on osoittautunut suosituksi
Verohallinnon tammikuussa avaama verkkolomake verovilppivihjeitä varten on kasvattanut vihjeiden ja niiden pohjalta
tehtävien selvitysten määrää. Puolessa vuodessa verovilppiä koskevia vihjeitä on saatu lomakkeen kautta 3 500 kappaletta,
mikä on noin 80 prosenttia kaikista saaduista vihjeistä. Saman verran vihjeitä on aiemmin saatu koko vuoden aikana.

Kesäkuun loppuun mennessä verovilppiä koskevia vihjeitä tuli Verohallintoon kaikkiaan 4 600 kappaletta, joista peräti 3 500 kappaletta saatiin
verkkolomakkeen kautta. Vihjeitä tulee viikossa keskimäärin 200 kappaletta.

Verohallinnossa arvioidaan, että vuositasolla vihjeiden määrä kasvanee aiemmasta 3 500 kappaleesta noin 10 000 kappaleeseen. 

Lähes puolet vihjeistä johtaa tarkempaan selvittelyyn

Kaikki Verohallintoon tulleet vihjeet luetaan, ja lähes puolet johtaa tarkempaan selvittelyyn. Vihjeiden joukossa on ollut lukuisia tapauksia,
joissa on ollut merkittävää tulon salausta.

Vihjeiden perusteella käynnistettävät toimenpiteet eivät ole ainoastaan verovalvontaa vaan myös neuvontaa ja ohjausta esimerkiksi
kuitinantovelvollisuudesta.

"Vihjetietojen keruulla on harmaan talouden torjunnassa ennaltaehkäisevä vaikutus. Kasvavan kiinnijäämisen riskin vuoksi entistä useampi
miettii, salaako tuloja tai maksaako palkat pimeästi", Verohallinnon tarkastuspäällikkö Heimo Säkkinen pohtii.

Yli puolet vihjeistä koskee yrityksiä

Suosikkiaiheita yrityksiä koskevissa vihjeissä ovat yritysten salattu myynti ja tapaukset, joissa asiakas ei ole saanut kuittia.

"Tyypillisiä ovat myös yrityksen työvoimaa koskevat havainnot sekä yrityksen omistajilleen antamat etuudet, esimerkiksi havainnot autojen
käytöstä", kertoo Säkkinen.

Yksityishenkilöitä koskevissa vihjeissä tyypillisimmin epäillään henkilöiden salaavan palkka- tai vuokratuloja.

Vihjetiedot painottuvat rakennus- ja siivousalalle sekä palvelu- ja tavarakauppaan, jossa tuotteita myydään suoraan kuluttajille. Vihjeet
jakaantuvat alueellisesti koko maahan.

"Vihjeistä voidaan päätellä, että lähettäjä on useimmiten mukana työelämässä tai yritystoiminnassa ja että lähettäjällä on henkilökohtaisia
havaintoja asiasta, josta hän lähettää vihjeen. Vihjeissä näkyvät myös kansainvälistyminen ja kauppatapojen muutokset, sillä vihjeitä tulee
paljon ulkomaisesta työvoimasta ja netissä käytävästä kaupasta", kuvailee Säkkinen.

Verohallinto toivoo vihjetiedoilta konkreettisuutta. Jos lähettäjä pystyy vastaamaan kysymyksiin kuka, mitä, missä, milloin ja miten asia liittyy
verotukseen, on vihjeessä Verohallinnon tarvitsemat tiedot ja sitä voidaan tutkia tarkemmin.  Vihjetieto lähetetään verkkolomakkeella
nimettömänä.

Lisätietoa: 

Heimo Säkkinen, tarkastuspäällikkö 
Puh. 020 612 2456 (paikalla 16.7. asti)

Linkki vihjetietolomakkeeseen, joka löytyy polulta Vero.fi > Palaute > Ilmoita veronkierrosta 

Linkki Heimo Säkkisen blogitekstiin ”Reppanoiden ilmiannoista".

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


