
Verokortti voi tipahtaa postilaatikosta jo joulukuussa
Vuoden 2013 verokorttien postitus on alkanut. Uudet verokortit ovat asiakkailla viimeistään 14.1.2013. Ne ovat voimassa helmikuun alusta
lähtien.
Verokortit lähtevät tänä vuonna palkansaaja-asiakkaille edellisvuosia aiemmin. Siitä huolimatta tammikuussa toimitaan vielä vuoden 2012
verokortin mukaan. Tuoreet kortit tulevat voimaan normaaliin tapaan vasta 1.2.2013.

- Meillä on vuodenvaihteen molemmin puolin ruuhkia asiakaspalvelussa, vaikka resursseja on lisätty. Kannattaa siis hyödyntää
verkkopalveluita. Asiointia toimipisteissä tai puhelimessa voi nopeuttaa ja helpottaa selvittämällä etukäteen kaikki tarvittavat tiedot, vinkkaa
verosihteeri Pirjo Antinaho .

Eläkkeensaajien ennakonpidätysprosentti välitetään koneellisesti eläkkeenmaksajille. Tiedot eläkkeenmaksua varten ovat siis maksajilla
hyvissä ajoin, vaikka selvitys prosentista tulee kotiin vasta tammikuun puolella.

Verokortti työnantajalle tarkistamisen jälkeen

Automaattisesti tuleva verokortti käy usein sellaisenaan, eikä siihen tarvitse tehdä muutoksia. Riittää, kun asiakas toimittaa verokortin
työnantajalle. Veroprosentin perusteena olevat tulot ja vähennykset kannattaa kuitenkin tarkistaa. Ne näkee verokortin selvitysosasta.

Verohallinto lähettää joka vuosi verokortin kaikille yli 15-vuotiaille. Verokortteja postitetaan vuodenvaihteen molemmin puolin yhteensä noin 4,6
miljoonalle asiakkaalle.

Yle-vero näkyy verokorteissa ensimmäistä kertaa

Verokortin pidätysprosenttiin sisältyy uutena tietona henkilökohtaisen Yle-veron määrä. Yle-vero on 0,68 prosenttia yhteenlasketuista
puhtaista ansio- ja pääomatuloista, korkeintaan kuitenkin 140 euroa vuodessa. Alle 50 euron suuruista veroa ei peritä lainkaan.

Lisää Yle-verosta voi lukea Vero.fi -sivuilta http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Verojen_maksaminen/Ylevero.

Muutosverokortin saa helpoiten tulostamalla itse

Verokortissa olevat tiedot perustuvat yleensä viimeksi toimitettuun verotukseen eivätkä ehkä enää vastaa nykytilannetta, jos esimerkiksi tulot
tai elämäntilanne on muuttunut. Veroprosenttia voi korottaa ilmoittamalla siitä työnantajalle. Sitä varten ei tarvita uutta verokorttia. Sen sijaan
veroprosentin pienentämistä tai verokortin tulorajojen muuttamista varten on hankittava muutosverokortti.

Uuden verokortin saa jonottamatta verkosta vero.fi/verokortti ( http://portal.vero.fi/public/default.aspx?nodeid=7788&culture=fi-
FI&contentlan=1 ).
Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla.

Nopeimmin verokortti on käytössä tulostamalla se itse. Verokortti verkossa -palvelun kautta verokorttinsa hankkivista jo puolet tulostaa
korttinsa. Marraskuun loppuun mennessä tulostuksia oli tehty noin 44 000.

Verokortin voi Verokortti verkossa -palvelun lisäksi hankkia myös

puhelimitse numerosta 020 697 000 (ma–pe klo 9–16.15)
postitse – tulostamalla ja täyttämällä verokorttihakemuslomake ja postittamalla se Verohallintoon
käymällä verotoimistossa.

Vero.fi:stä voi lukea lisää siitä, mitä tietoja tarvitaan uuden verokortin tekemistä varten.
http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Verokortin_tilaaminen/Mita_tietoja_tarvitset_uutta_verokorttia(9445)

Oikean veroprosentin arvioinnissa auttaa veroprosenttilaskuri. http://prosentti.vero.fi/VPL2013/Sivut/Aloitus.aspx

Lisätietoja medialle antavat:

Pirjo Antinaho, p. 020 613 1050 (tavoitettavissa 18.–20.12., 31.1., 2.1. ja 5.1. alkaen)
Päivi Verkasalo, p. 020 612 3784 (tavoitettavissa 27.–28.12. ja 7.1. alkaen)
Kaj Hoffren, p. 020 612 5155 (tavoitettavissa 18.12.–21.12. ja 31.12.–13.1.)


