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Yli puolet palautti veroilmoituksen verkossa – säästöä syntyi
660 000 euroa
Veroilmoituksen verkkopalauttajat säästivät valtiolle yli 660 000 euroa viime vuoteen verrattuna. Veroilmoituksista enää 47
prosenttia jätettiin paperilla, kun vuosi sitten vastaava luku oli 51.

Paperisia ilmoituksia oli tänä keväänä lukumääräisesti yli 66 000 kappaletta vähemmän kuin vuosi sitten. Koska yhden paperilla jätetyn
veroilmoituksen hinta valtiolle on noin kymmenen euroa enemmän kuin verkkoilmoituksen, tarkoittaa se tänä vuonna yli 660 000 euron
säästöä.

-       Hintaa laskettaessa ratkaisevaa on se, kuinka moni siirtyi paperista verkkoilmoittamiseen. Viime vuoteen verrattuna veroilmoitusten
vastaanottamisesta syntyi nyt laskennallisesti yli 660 000 euron säästöt, iloitsee ylitarkastaja Sirpa Rinne-Nirva.

Verotustietojen ilmoittaminen verkossa on tehty mahdollisimman helpoksi. Verkkopalvelussa näkyvät samat tiedot kuin esitäytetyssä
veroilmoituksessa.

-       Kolmen neljästä asiakkaasta ei tarvitsekaan tehdä muuta kuin tarkistaa tiedot, sillä suurin osa on jo valmiina ja oikein.

Eniten ilmoitettavaa matkakuluista

Tavallisimmin veroilmoituksesta puuttuvat tiedot kodin ja työpaikan välisistä matkakuluista. Tänä vuonna yhteensä 740 000 asiakasta lisäsi
nämä tiedot veroilmoitukseensa.

Seuraavaksi eniten ilmoitettiin kotitalousvähennykseen oikeuttavia kustannuksia. Peräti 344 000 asiakasta pyysi kotitalousvähennystä.

Kolmen kärjessä olivat myös vuokratulot, joita ilmoitti yhteensä 300 000 asiakasta.

Elinkeinonharjoittajat petrasivat parhaiten

Eniten verkkoilmoittajien määrä kasvoi elinkeinonharjoittajien joukossa. Tänä vuonna verkkoilmoittajien määrä kasvoi yli 20 prosenttia.
Elinkeinonharjoittajien ahkerimmat verkkoilmoittajat löytyvät pääkaupunkiseudulta ja Uudeltamaalta.

-       Nyt elinkeinonharjoittajista 42 000 eli 40 prosenttia jättää veroilmoituksensa verkossa. Verohallinto tietenkin toivoo, että kaikki asiakkaat
palauttaisivat ilmoituksensa sähköisesti, muistuttaa Rinne-Nirva.

Henkilöasiakkaiden joukossa verkkoilmoittajien määrä kasvoi viidellä prosentilla viime vuoteen verrattuna. Nyt 54 prosenttia eli 720 000
henkilöasiakasta jätti veroilmoituksensa verkossa. Ahkerimmin verkkoa käytettiin eteläisimmän Suomen lisäksi myös pohjoisessa.

Verohallinnolla on kaikkiaan 5,4 miljoonaa asiakasta. Näistä 1,4 miljoonaa palauttaa täydennetyn veroilmoituksen joko paperilla tai verkossa.

Lisätietoja verkkoilmoittamisesta antaa viestintäpäällikkö Pirjo Korvola, puh. 02951 23996.

Lue lisää myös verotuksen tulevista muutoksista.

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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