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Veroilmoitukset tulevat – muutokset voi tehdä verkossa jo nyt
Esitäytetyt veroilmoitukset saapuvat asiakkaille huhtikuun aikana. Veroilmoituksen voi tarkistaa ja täydentää verkossa jo nyt.
Veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on joko 9.5. tai 16.5.

Esitäytetty veroilmoitus lähetetään yli viidelle miljoonalle veronmaksajalle. Veroilmoitus tulee aina tarkistaa, ja tarvittaessa täydentää. Helpointa
se on tehdä verkossa osoitteessa vero.fi/veroilmoitus.

-       Veroilmoituksia voi täydentää verkossa jo nyt, mutta veronpalautusten tai jäännösveron määrä näkyy vasta kotiin saapuvassa
veroilmoituksessa. Veroilmoituksesta puuttuvat usein mm. matkakulut ja kotitalousvähennykset. Myös vuokratulot sekä veroilmoitukselta
puuttuvat ulkomaiset tulot on muistettava ilmoittaa itse. Tämä johtuu siitä, että suurin osa kansainväliseen tietojenvaihtoon perustuvista
tiedoista saadaan Suomeen vasta veroilmoitusten lähettämisen jälkeen, kertoo viestintäpäällikkö Pirjo Korvola.

Kun täydentää veroilmoituksen verkossa, ei paperisia lomakkeita tarvitse lainkaan palauttaa. Verkkopalvelussa palautettua ilmoitusta voi
korjata vielä lähettämisen jälkeenkin aina palautuspäivään asti.

Verkkopalvelu ohjaa toimimaan oikein

Veroilmoitus verkossa -palvelu ohjaa ilmoittamaan tiedot oikeassa muodossa. Palveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla ja asiakas
saa onnistuneesta lähettämisestä itselleen kuittauksen. Verkkopalvelu onkin kasvattanut suosiotaan. Vuosi sitten yli 700 000 asiakasta (54%)
ilmoitti muutokset verkossa.

-       Jos asiakas palauttaa veroilmoituksen paperilomakkeella, mukana tulee lähettää tarvittavat liitelomakkeet oikein täytettynä. Muita
lisäselvityksiä tai kuitteja Verohallinto pyytää asiakkaalta vain tarvittaessa, muistuttaa Korvola.

Jos esitäytettyyn veroilmoitukseen tulee korjauksia, uusi verotuspäätös ja mahdolliset tilisiirtolomakkeet tulevat asiakkaalle postitse lokakuun
loppuun mennessä. Huhtikuussa kotiin lähetetty esitäytetty veroilmoitus, verotuspäätös ja tilisiirtolomakkeet ovat lopullisia, jos
veroilmoituksessa ei ole korjattavaa.

Veronpalautukset maksetaan joulukuun alussa

Veronpalautukset maksetaan tileille joulukuun alussa. Jäännösveron eli tutummin mätkyjen maksupäivät ovat 29.11.2017 ja 1.2.2018.
Jäännösveron maksaminen e-laskulla tai suoramaksulla on vaivatonta eikä veron eräpäivä unohdu. E-laskutilauksen voi tehdä verkkopankissa
vaikka heti. Toimeksianto tehdään oman pankin kanssa. Kiinteistöveronsa e-laskulle siirtäneet asiakkaat saavat automaattisesti myös
jäännösveron e-laskuna.

Katso video: Aina Inkeri harrastaa osa ¼: Kirjekaverit.

Neuvoja veroilmoituksen tekemiseen

Vero.fi
Chat osoitteessa vero.fi/veroilmoitus arkisin klo 9–16.15, 3.5-16.5. välisenä aikana klo 9–22
Puhelinneuvonta numerossa 029 497 002 
Demolla (vero.fi/veroilmoitus) voi kokeilla palvelun käyttöä etukäteen.

Lisätietoja antaa viestintäpäällikkö Pirjo Korvola, puh. 029 512 3996

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 


