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Vielä ehdit jättää veroilmoituksen – nopeimmin se käy verkossa
Veroilmoitusten viimeinen jättöpäivä on joko 4.5. tai 13.5. Vielä ehtii tarkistaa omansa ja palauttaa korjatun veroilmoituksen.
Näppärimmin se käy verkossa.

Oman veroilmoituksen viimeisen jättöpäivän voi helposti tarkistaa kotiin lähetetyn esitäytetyn veroilmoituksen etusivulta. Verkossa
veroilmoituksen voi jättää vuorokauden viimeiseen hetkeen asti. Paperinen pitää jättää postiin tai laatikkoon viimeistään viimeisenä
palautuspäivänä.

Viime hetken neuvoja saa chatissä kolmena iltana ennen jättöpäivää aina klo 21 saakka. Iltachat on auki 2.-4.5. ja 11.-13.5.

Kiinteistönomistaja voi tarkistaa ja korjata myös kiinteistöverotuksen perusteena olevat tiedot verkossa osoitteessa vero.fi/kiinteistötiedot.
Kiinteistöverotietojen viimeinen ilmoituspäivä selviää kotiin lähetetyltä ilmoitukselta. Kiinteistöverotietojaan on korjannut verkkopalvelussa  tänä
vuonna jo 13 670 asiakasta.

Sekä kiinteistövero että jäännösvero eli mätkyt on helpointa maksaa e-laskulla. E-laskun voi tilata omassa verkkopankissaan vaikka heti - näin
eräpäivät eivät unohdu. Kiinteistöveron eräpäivät ovat 5.9. ja 20.10.2016. Mätkyjen ensimmäinen eräpäivä on 25.11.2016 ja toinen 1.2.2017.

Veropalautukset maksetaan tilille 29.11.2016. Tilinumeron voi ilmoittaa palautusta varten verkossa.

Verkkoilmoittaminen on yhteiskunnalle edullista
Veroilmoituksia on tänä vuonna palautettu verkon kautta jo 400 000 kappaletta. Viime vuonna tähän aikaan vastaava luku oli 290 000
kappaletta.

Verkossa jätetty veroilmoitus tuo yhteiskunnalle selvää säästöä. Verkossa jätetyn veroilmoituksen kustannukset ovat noin neljä euroa, kun
paperilla jätettynä ne ovat lähes 14 euroa.

Nämä neljä asiaa kannattaa tehdä
Tarkista veroilmoitus.  Älä palauta ilmoitusta, jos tiedot ovat oikein eikä mitään puutu. Tarkista esitäytetty veroilmoitus, vaikka saisit
veronpalautusta. Jos et palauta veroilmoitusta, sinun katsotaan antaneen se esitäytettyjen tietojen mukaisena. Sama koskee myös
kiinteistöverotietoja.

Täydennä puuttuvat tiedot. Onko sinulla esimerkiksi matka- tai tulonhankkimisvähennyksiä? Puuttuvat matkakulut, vuokratulot ja
kotitalousvähennystiedot ovat yleisimpiä syitä palauttaa esitäytetty veroilmoitus.

Ilmoita sähköisesti. Veroilmoitus kannattaa täydentää verkossa. Virheiden mahdollisuus vähenee, sillä palvelu ohjaa ilmoittamisessa.
Verkkopalvelussa ilmoittaminen on turvallista ja helppoa. Kirjaudu palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi. Anna tarvittavat tiedot
ja lähetä ilmoitus. Saat kuittauksen onnistuneesta lähetyksestä. Jos huomaat, että palautettuun ilmoitukseen tuli virhe, voit lähettää tiedot
useamman kerran uudelleen.

Älä liitä veroilmoituksen mukaan kuitteja, tositteita tai alkuperäisiä asiakirjoja, vaikka palauttaisit veroilmoituksen paperisena. Verohallinto
pyytää tositteita tarvittaessa. Käytä vain Verohallinnon vahvistamia liitelomakkeita.

Lisätietoja medialle antavat veroilmoituksesta ylitarkastaja Sirpa Rinne-Nirva, puh. 029 512 3884 tai ylitarkastaja Jenni Heikkilä, puh.
029 512 7420 ja kiinteistöverosta ylitarkastaja Auli Hirsjärvi, puh. 029 512 5150.

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.
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