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Verottaja yllättyi – veroilmoituksia palautettu verkossa lähes
tuplamäärä
Verkossa palautettujen veroilmoitusten määrä on tänä keväänä huimassa kasvussa. Viime vuonna vastaavaan aikaan oli verkossa
palautettu reilut 138 000 veroilmoitusta. Nyt tuore luku on 220 000 kappaletta.

-       Kyllä tässä on silmiä hieraistu useammankin kerran ja epäilty jo virhettä tietojärjestelmissä. Monien tarkastusten jälkeen ei voi kuin kiitellä
asiakkaita ja todeta, että verkkopalvelu on otettu todella tehokkaasti käyttöön, tuulettaa Verohallinnon viestintäpäällikkö Pirjo Korvola.

Korvola hakee suosion syitä tänä vuonna tehdyistä uudistuksista. Ensimmäisen kerran veroilmoituksen voi täyttää verkossa myös englanniksi.
Apua täyttämiseen saa uusista kanavista kuten chatista ja Vastauspankista.

-       Olemme entistä tehokkaammin läsnä myös somessa: uusina meillä on tänä vuonna Periscope-lähetykset ja veroilmoitus-verkkoseminaari.
Lisäksi verorekka kiertää maata viime vuoden tapaan ja auttaa turuilla ja toreilla verkkoilmoittamisessa, luettelee Korvola.

Muista aina tarkistaa

Veroilmoituksen on voinut palauttaa verkossa jo vuodesta 2008 lähtien. Tosin silloin saattoi korjata ja täydentää ainoastaan matkakuluja. Nyt
verkossa voi ilmoittaa jo lähes kaikki vähennykset.

-       Suosituimmat ilmoitettavat tiedot ovat matkakulujen lisäksi kotitalousvähennys ja vuokratulot. Ensimmäinen neuvo on kuitenkin aina
sama: avaa kotiin tuleva veroilmoituksesi ja tarkista, että tiedot ovat oikein.

Veroilmoituksen täyttäminen on helpottunut vuosien saatossa, sillä kuitteja tai paperia verottaja ei enää asiakkailta halua. Sen verran henkistä
ponnistusta veroilmoituksen tekeminen edelleen vaatii, että kansalaisvelvollisuutensa täytettyään on helppo tuntea olonsa voittajaksi.

-       Jos on voittajaolo veroilmoituksensa palauttaneiden joukossa, niin on täällä Verohallinnossakin. Veroilmoituksen palauttaminen verkossa
on yksi parhaista tavoista säästää yhteisiä varoja. Jokainen verkossa jätetty ilmoitus maksaa yhteiskunnalle hieman  alle neljä euroa, kun
paperilla jätetyn hinta on lähes 14 euroa, laskee Korvola.

Jos ei ole vielä tarkistanut ja täydentänyt veroilmoitustaan, ehtii sen vielä hyvin tehdä. Palautuspäivät ovat tänä vuonna 4.5. ja 13.5. Omansa
voi tarkistaa esitäytetyn veroilmoituksen etusivulta.

Vinkkejä veroilmoituksen täydentämiseen saa Periscope-lähetyksistä, joista ensimmäinen on jo tänään, perjantaina 22.4. klo 10 osoitteessa
periscope.tv/verohallinto. Kaikille avoin webinaari järjestetään 26.4. klo 13 ja sitä voit seurata joko Verohallinnon Youtube-kanavan kautta tai
osoitteessa www.mediaserver.fi/live/vero.

Lisätietoja antaa Verohallinnon viestintäpäällikkö Pirjo Korvola, p. 029 5123 996

Verohallinto kerää verot ja turvaa siten yhteiskunnan toiminnan. Vuonna 2015 tilitimme yli 55 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


