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Verohallinnon vuosi 2016 – verotuksen tärkeät päivämäärät
medialle
Verotuksen vuosikierto näkyy kansalaisten elämässä läpi vuoden. Tähän tiedotteeseen on kerätty verotuksen tärkeät
päivämäärät median käyttöön.

Tuloverotuksen vuosikierto henkilöasiakkaille

Vuoden 2016 verokortit saapuvat asiakkaille tammikuun puoleenväliin mennessä.

Verohallinto saa tammi-helmikuun aikana vuosi-ilmoitukset vuodelta 2015 työnantajilta ja muilta ilmoittajilta. Henkilöasiakkaiden veroilmoitusten
tiedot perustuvat vuosi-ilmoituksiin.

Henkilöasiakkaiden esitäytetyt ilmoitukset postitetaan huhtikuun aikana ja asiakkaat ilmoittavat mahdolliset muutokset toukokuussa.
Tuloverotuksen valvonta tapahtuu kesän ja alkusyksyn aikana ja verotus valmistuu lokakuun lopussa.

Veronpalautukset maksetaan asiakkaille joulukuussa ja jäännösverot tulevat maksettavaksi joulukuussa ja seuraavan vuoden helmikuussa.

Tärkeät päivämäärät 2016

Tammikuu

Vuoden 2016 verokortit saapuvat asiakkaille
Verottaja jalkautuu auttamaan verokortin tilaamisessa pop up - tapahtumissa

Helmikuu

Vuoden 2016 verokortit tulevat voimaan 1.2.
Verovuoden 2014 jäännösveron 2. erän eräpäivä on 2.2.

Maaliskuu

Kiinteistönomistajat saavat kiinteistöverotuspäätökset
Kiinteistöverotuksen alustavat tilastotiedot verovuodelta 2016 julkaistaan
Liikkeen- ja ammatinharjoittajat saavat esitäytetyn veroilmoituksen
Kiinteistöveroilmoitus verkossa -palvelu avautuu 3.3.
Veroilmoitus verkossa -palvelu avautuu 3.3.
Harmaan talouden selvitysyksikkö julkaisee valvontatilastot vuodelta 2015
Verohallinnon vuosikertomus vuodelta 2015 julkaistaan

Huhtikuu  

Henkilöasiakkaat saavat esitäytetyn veroilmoituksen
Vuosi-ilmoituksiin perustuvat henkilöasiakkaiden alustavat tulotilastot verovuodelta 2015 julkaistaan
Liikkeen- ja ammatinharjoittajien esitäytetyn veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 4.4.

Toukokuu

Henkilöasiakkaiden esitäytetyn veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 4.5. tai 13.5.
Kiinteistötiedot verkossa -palvelu sulkeutuu henkilöasiakkailta 4.5. tai 13.5.

Elokuu

Henkilöasiakkaiden verotuspäätösten postitus alkaa elokuun puolivälissä. Postitus jatkuu lokakuun lopulle asti.

Syyskuu

Kiinteistöveron 1. erän eräpäivä on 5.9.
Kiinteistöverotilastot verovuodelta 2016 julkaistaan
Tilausohje ja tilauslomake median käyttöön julkisten verotustietojen luovuttamista varten julkaistaan vero.fi:ssä syyskuun puolivälissä

Lokakuu

Median julkisten verotustietojen tietotilausten määräpäivä on lokakuun alussa
Kiinteistöveron 2. erän eräpäivä on 20.10.
Vuoden 2015 verotus päättyy 31.10.

Marraskuu

Vuoden 2015 verotustiedot tulevat julkisiksi ja ovat nähtävillä verotoimistoissa 1.11. Verotustietojen luovutus medialle sähköisessä
muodossa klo 8.00.



Henkilöasiakkaiden tuloverotilastot ja elinkeinoverotilastot verovuodelta 2015 julkaistaan
Asiakkaita muistutetaan tarkistamaan tilinumeronsa veronpalautuksia varten
Jäännösveron ensimmäisen erän maksupäivä on 25.11.
Veronpalautukset vuodelta 2015 maksetaan pankkitileille 28.11.
Harmaan talouden selvitysyksikön raportti Harmaa talous 2016 julkaistaan

Joulukuu

Jos tilinumeroa ei ole ilmoitettu Verohallintoon, veronpalautus maksetaan maksuosoituksena 7.12 alkaen

Lisätietoa medialle

Henkilöasiakkaiden tärkeät päivämäärät tarkemmin vero.fi:ssä.
Yritysten ja yhteisöjen tärkeät päivämäärät tarkemmin vero.fi:ssä.
Verohallinnon tilastoja ja tutkimuksia vero.fi:ssä
Seuraamalla Verohallinnon @verouutiset-twitteriä saat uusimmat tiedotteet käyttöösi heti.
Verohallinnon mediapalvelu auttaa arkisin läpi vuoden.

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


