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Rekkakiertue ohjaa veroilmoitusasioissa verkkoon
Verohallinnon Verorekka parkkeeraa ensimmäiseksi Vantaalle 9.4. ja ajaa sen jälkeen 17 kaupunkiin. Rekassa verohallintolaiset
auttavat täydentämään veroilmoituksen verkossa ja vastaavat verkkopalvelua sekä veroilmoitusta koskeviin kysymyksiin.

Verorekka pysähtyy päiväksi keskeiselle paikalle 18 kiertuekaupunkiin. Apua on saatavilla arkisin klo 11 alkaen aina iltaseitsemään saakka ja
lauantaisin klo 10−15. Lauantaisia pysähdyspaikkoja ovat Turku (11.4.), Tampere (18.4.) ja Jyväskylä (25.4.).

Apua helposti ja lähellä

Verorekkakiertueen tavoitteena on rohkaista aiemmin veroilmoituksen paperilla palauttaneita käyttämään sähköistä palvelua. Rekan
henkilökunnan kanssa voi käydä Veroilmoitus verkossa -palvelua yhdessä läpi. He vastaavat myös mielellään sekä palvelua että
veroilmoituksia koskeviin kysymyksiin.

Verorekkakiertue starttaa nyt ensimmäistä kertaa ja odotukset ovat korkealla.

-       Haluamme tehdä veroasioiden hoitamisesta mahdollisimman helppoa ja tarjota apua siellä, missä ihmiset muutenkin liikkuvat. Tämä on
hyvä tilaisuus käydä kysymässä, jos joku asia veroilmoituksen täydentämisessä verkossa mietityttää, kertoo viestintäpäällikkö Pirjo Korvola.

-       Veroilmoitus kannattaa tarkistaa ihan ensimmäiseksi. Jos täydennettävää on, niin sitten vaan rekkaan, jossa autamme verkkopalvelun
käytössä. Muista ottaa tunnistautumista varten verkkopankkitunnukset mukaan.

Helsinkiin ilmestyy Pop up -verotoimisto

Rekkakiertue ei tänä vuonna pysähdy pääkaupungissa, mutta helsinkiläisiä ja työmatkalaisia muista kaupungeista hemmotellaan toukokuun
alussa uudella verotoimistolla. Rajoitetun palvelun Pop up -toimisto löytyy Helsingin rautatieasemalta vilkkaimpaan veroilmoituksien
palautusaikaan 5.−7. toukokuuta. Pop up -verotoimistoon ehtii hyvin myös ennen ja jälkeen töiden, sillä se on auki klo 7−19.

Verorekka ja Pop up -verotoimisto tarjoavat apua erityisesti sähköiseen ilmoittamiseen, joten paperisia veroilmoituksia niihin ei voi palauttaa.

Kuvia ja tunnelmia kiertueelta voi katsoa Verohallinnon Facebook-sivuilla tai Twitterissä hashtagilla #verorekka.

Verorekan kiertuepaikat

9.4. VANTAA, Lauri Lairalan aukio Tikkurilassa

10.4. ESPOO, Tapiolan tori

11.4. TURKU, Kauppatori

13.4. SALO, tori

14.4. PORI, Eetunaukio

15.4. HÄMEENLINNA, tori

16.4. LAHTI, satama

17.4. MIKKELI, tori

18.4. TAMPERE, keskustori

20.4. SEINÄJOKI, Minimani-tavaratalon parkkipaikka

21.4. VAASA, tori

22.4. OULU, tori

23.4. ROVANIEMI, Lordinaukio

24.4. KUOPIO, tori

25.4. JYVÄSKYLÄ, Are-aukio

27.4. JOENSUU, tori

28.4. LAPPEENRANTA, kauppatori

29.4. KOUVOLA, kävelykatu Manski

Lisätietoja medialle

Tervetuloa kiertueen avajaisiin Vantaan Tikkurilaan, Lauri Lairalan aukiolle torstaina 9.4. klo 12–14 tai jollekin muista
kiertuepaikkakunnista rekan palveluaikana.



Jos haluat lisätietoja aiheesta, kuvia tapahtumasta tai varmistaa, että paikalla on hyvä haastateltava, ota yhteys viestintäpäällikkö Pirjo
Korvolaan, p. 040 587 2210 / pirjo.korvola@vero.fi tai viestintäsuunnittelija Harriet Malleniukseen, p. 020 612 5018 / harriet.mallenius@vero.fi.

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2014 tilitimme yli 54 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


