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Veronpalautukset maksetaan pankkitileille tiistaina 29.11.
Henkilöasiakkaiden veronpalautukset maksetaan pankkitileille 29.11. päivän aikana. Veronpalautuksia saa noin 3,4 miljoonaa
asiakasta yhteensä lähes 2,3 miljardin euron verran. Jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivä on 25.11.

Verovuoden 2015 veronpalautukset maksetaan asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille tiistaina 29.11. Jos tilinumero ei ole Verohallinnon tiedossa,
veronpalautus maksetaan maksuosoituksena 7.-9.12. alkaen OP Ryhmän osuuspankin kassapalveluita tarjoavista konttoreista. Maksuosoituksen saa
lunastettua ottamalla mukaansa postitse saapuneen ilmoituskirjeen sekä virallisen henkilötodistuksen. Veronpalautus on lunastettavissa 28 päivää
maksuilmoituksen päiväyksestä.

Jäännösveron ensimmäinen eräpäivä on 25.11.

Verovuoden 2015 jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivä on perjantaina 25.11. Jäännösveron toinen erä pitää maksaa viimeistään 1.2.2017. Jäännösvero
on jaettu kahteen erään silloin, jos sen suuruus on 170 euroa tai enemmän. Jos asiakas on tilannut jäännösverosta e-laskun, se on saapunut
verkkopankkiin noin 2 viikkoa ennen eräpäivää. Kiinteistöveron e-laskuasiakkaat saavat automaattisesti e-laskun myös jäännösverosta.

Keskimääräinen veronpalautus on noin 660 euroa ja jäännösvero 1 560 euroa

Veronpalautuksia maksetaan lähes 2,3 miljardia euroa noin 3,4 miljoonalle henkilöasiakkaalle. Keskimääräinen veronpalautus on suuruudeltaan noin 660
euroa. Reilulla miljoonalla henkilöasiakkaalla palautettava summa on alle 100 euroa. Yli 50 000 euron suuruisen palautuksen saa sen sijaan runsaat sata
henkilöä. Suurin maksettava yksittäinen veronpalautus on lähes 2,5 miljoonaa euroa.

Jäännösveroja tulee puolestaan maksettavaksi hieman alle 750 000 asiakkaalle lähes 1,2 miljardin euron verran. Jäännösveroista noin 590 miljoonaa euroa
maksetaan ensimmäisen erän eräpäivänä. Toisessa erässä jäännösveroja maksaa yhteensä 495 000 asiakasta, joilla on maksettavanaan reilut 570
miljoonaa euroa.

Keskimääräinen jäännösveron suuruus on noin 1 560 euroa. Jäännösverojen määristä reilu viidesosa on alle 100 euroa. Yli 50 000 euron jäännösvero on
maksettavana reilulla1 500 henkilöllä.

Lisätietoa medialle:
ylitarkastaja Tarja Tapio, p. 029 512 5019 (veronpalautukset)
ylitarkastaja Erika Tuhkanen, p. 029 512 4290 (jäännösveron maksaminen)
pääanalyytikko Aki Savolainen, p. 029 512 7743 (tilastot)

Henkilöasiakkaan veronpalautukset
Jäännösveron maksaminen

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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