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Liikkeen- ja ammatinharjoittaja voi tehdä kaikki veroilmoituksensa
verkossa
Liikkeen- ja ammatinharjoittajat voivat korjata esitäytetyn veroilmoituksen, jättää elinkeinotoiminnan veroilmoituksen ja
tarkistaa kiinteistöverotuksen tiedot helposti verkossa. 

Esitäytettyjä veroilmoituksia postitetaan parhaillaan liikkeen- ja ammatinharjoittajille sekä heidän puolisoilleen. Veroilmoitus verkossa -palvelu
on auki niille liikkeen- ja ammatinharjoittajille, joiden sekä esitäytetyn veroilmoituksen että elinkeinotoiminnan veroilmoituksen palautuspäivä on
3.4.

Korjaukset veroilmoitukseen kannattaa tehdä verkossa osoitteessa vero.fi/veroilmoitus. Palvelu on tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Esitäytettyä veroilmoitusta ei tarvitse palauttaa, jos korjattavaa ei ole tai jos tekee korjaukset verkossa. 

- Verkossa asioiminen on selkeää, sillä palvelu ohjaa asiakasta antamaan kaikki tarvittavat tiedot. Viime vuonna 40 % liikkeen- ja
ammatinharjoittajista teki muutokset esitäytettyyn veroilmoitukseen verkkopalvelussa. Toivomme, että tänä vuonna kaikki asiakkaat tekisivät
korjauksensa verkossa, kertoo ylitarkastaja Sirpa Rinne-Nirva Verohallinnosta.

Elinkeinotoiminnan veroilmoitus on palautettava aina  

Elinkeinotoiminnan veroilmoitukset on postitettu asiakkaille jo tammikuun aikana. Oman veroilmoituksen palautuspäivä löytyy kotiin lähetetystä
lomakkeesta.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajan on annettava elinkeinotoiminnan veroilmoitus aina. Se on helpointa tehdä verkossa. Jos asiakas ei voi
ilmoittaa tietojaan verkossa, on hänen ilmoitettava tiedot paperilomakkeella 5. Paperilomakkeen palautuspäivä on sama kuin
verkkopalvelussa.

Kiinteistöverotuksen tiedot voi tarkistaa verkossa

Kiinteistöveroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on liikkeen- ja ammatinharjoittajille 16.5. Jos tiedoissa on korjattavaa tai täydennettävää,
muutokset kannattaa tehdä Kiinteistötiedot verkossa -palvelussa.

Verkkopalveluihin tunnistautuminen

Kaikkiin verkkopalveluihin kirjaudutaan joko henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai Katso-tunnisteella. Katso-tunnisteen avulla esimerkiksi
tilitoimisto voi hoitaa liikkeen- ja ammatinharjoittajan puolesta verotietojen täydentämisen.

E-laskulla eräpäivä ei unohdu 

Kiinteistöveron ja jäännösveron voi maksaa e-laskulla tai suoramaksulla. E-laskutilauksen voi tehdä verkkopankissa vaikka heti. Tilaamasi e-
lasku näkyy verkkopankissasi noin kaksi viikkoa ennen laskun eräpäivää.

Vuoden 2017 kiinteistöveron eräpäivät ovat 4.9.2017 ja 16.10.2017. Verovuoden 2016 jäännösveron osalta eräpäivät ovat 29.11.2017 ja
1.2.2018.

Yhteydenotot: 

Veroilmoitus verkossa: ylitarkastaja Sirpa Rinne-Nirva, sirpa.rinne-nirva@vero.fi, p. 029-512 3884
Elinkeinotoiminnan veroilmoitus: ylitarkastaja Kaisa Sutinen, kaisa.sutinen@vero.fi, p. 029-512 7456
Kiinteistötiedot verkossa: ylitarkastaja Auli Hirsjärvi, auli.hirsjarvi@vero.fi, p. 029-512 5150

Lue lisää:

Veroilmoitus verkossa -palvelu
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Jäännösveron maksaminen e-laskulla
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Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2016 keräsimme 56,7 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 


