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Yhteenveto
Verohallinto

30.11.2018
.540A.L0004318170

Asiakirjan tunnus
L0004318170

Pertti Palkansaaja
Esimerkkitie 16 A 1
00100 HELSINKI

Yhteenveto muodostetaan kalenterikuukauden
viimeisenä päivänä, ja se tulee näkyviin
OmaVeroon seuraavan kuun alussa. Yhteenvetoa
ei muodosteta, jos kalenterikuukauden aikana ei
ole ollut tapahtumia, esimerkiksi maksuja tai
erääntyneitä veroja.

Yhteenveto verojen maksutilanteesta 30.11.2018
Verovelvollinen: Pertti Palkansaaja, henkilötunnus 250291-3661
Huomautus maksettavista veroista
Verojen maksutilanne
-kohdassa eritellään
tuloverot (jäännös- ja
ennakkovero), omaaloitteiset verot, lahjavero
ja perintövero. Kohdassa
ilmoitetaan erikseen
maksamatta oleva määrä,
maksamatta oleva ulosotossa oleva määrä sekä
maksu- tai velkajärjestelyyn
ja yrityssaneeraukseen
sisältyvät määrät.
Tiedot maksamista varten
näkyvät vain, jos sinulla on
maksamattomia veroja.
Maksutiedot löytyvät myös
OmaVerosta.

Veroja ja niiden viivästysseuraamuksia on erääntynyt maksettavaksi Verohallinnolle
30.11.2018 mennessä yhteensä 3 970,08 euroa. Maksa erääntyneet verot
korkoineen viimeistään 27.12.2018. Verot on eritelty yhteenvedon lopussa.
Maksamatta oleville veroille kertyy korkoa eräpäivästä maksupäivään saakka.
Tarkista maksettava määrä ja korko OmaVerossa (vero.fi/omavero). OmaVerossa
voit myös maksaa veron. Perintöveron koron voit laskea osoitteessa
vero.fi/viivekorkolaskuri.
Verojen maksutilanne 30.11.2018
(sisältää viivästysseuraamukset)

Määrä, euroa

Perintövero
Maksamatta

3 970,08
Yhteensä

Tiedot maksamista varten
Maksettava viimeistään
Maksettava määrä korkoineen

27.12.2018
3 990,52 euroa

3 970,08
Tässä näet erääntyneiden
verojen saldon yhteenvedon muodostamispäivältä.

Verohallinnon tilinumerot
Nordea
Danske Bank
OP

FIXX XXXX XXXX XXXX XX
FIXX XXXX XXXX XXXX XX
FIXX XXXX XXXX XXXX XX

Viitenumero
Perintövero

RFXX XXXX XXXX XXXX

Viitenumero-kohdassa näet viitteen,
jolla voit maksaa yhteenvedossa
näkyvät erääntyneet verot. Eri veroilla
on omat viitenumeronsa ja löydät ne
OmaVerosta.

BIC: NDEAFIHH
BIC: DABAFIHH
BIC: OKOYFIHH

Tässä näet erääntyneiden verojen saldon
korkoineen maksukehotuksen eräpäivään
saakka.
Yritys- ja yhteisöasiakkaat näkevät maksupäivän saldon ainoastaan OmaVerossa.
vero.fi
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Käytä maksaessasi tätä viitenumeroa.
Merkitse RF-muotoinen viite maksutietoihin kokonaan, myös kirjaimet RF. Jos
RF-muotoisen viitteen käyttäminen sellaisenaan ei onnistu, voi neljä ensimmäistä
merkkiä jättää pois. Jos et voi käyttää viitettä, kirjoita viite viestikenttään.
Tietoa veron maksamisesta:
vero.fi/henkilöasiakkaat/maksaminen
Yhteenvedossa voidaan
antaa myös eri veroihin
liittyviä ohjeita.

Kuukauden viimeisinä
päivinä tekemäsi maksut
eivät välttämättä ehdi
mukaan yhteenvetoon.
Tarkista verojen maksutilanne OmaVerosta.

Jos perintöveron ensimmäisen erän eräpäivä on 1.11.2017 tai sen jälkeen,
perintöveroa ei peritä ulosotto- tai muilla perintätoimenpiteillä eikä julkaista
verovelkarekisterissä ennen kuin perintöveron ensimmäisen erän eräpäivästä on
kulunut kaksi vuotta.
Tämä huomautus on aiheeton, jos
• vero on jo maksettu
• veron maksamiselle on myönnetty täytäntöönpanon keskeytys
• verolle on myönnetty Verohallinnon maksujärjestely
• vero on osa sellaista yrityssaneerausta tai yksityishenkilön velkajärjestelyä,
joka on jo alkanut.

Palautusta on käytetty verovelan maksuun
Koska sinulla on veroja maksamatta, Verohallinto on käyttänyt saamaasi palautusta
maksamattomien verojen maksuun. Erittely palautuksen käytöstä on tämän
yhteenvedon liitteenä.

Verohallinto
puh. 029 497 028 (Maksujärjestelyt ja perintä, puhelun hinta pvm./mpm.)
Sovelletut oikeusohjeet:
Perintö- ja lahjaverolaki 52 §:n 3 momentti
Veronkantolaki 14 §, 15 §, 37 §, 40 §, 42 § ja 45 §
Liitteet

Muutoksenhakuohje

vero.fi
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Verolle lasketun
viivästyskoron määrä
yhteenvedon muodostamiseen asti

Verojen erittely

Maksamasi
maksut, jotka
on käytetty
verolle.

Yhteenvedon muodostamishetkellä
maksamatta oleva
saldo.

Perintövero, 1. erä, päätösnumero P0002516510
Eräpäivä
01.11.2018
Veron
eräpäivä.

Vero,
euroa
-4 450,00
Veron määrä,
esimerkiksi
jäännösvero.

Seuraamusmaksut, euroa
0,00

Korko,
euroa
-21,96

Seuraamusmaksut, kuten myöhästymismaksu, veronkorotus tai
laiminlyöntimaksu.

Maksettu,
euroa
501,88

Maksamatta,
euroa
-3 970,08

Maksamatta yhteensä -3 970,08 euroa

Maksujärjestely ei estä palautuksen käyttöä maksujärjestelyssä mukana oleviin veroihin.
Jos palautustasi on käytetty arvonlisäverolle tai työnantajasuorituksille ja olet kuitenkin
maksanut verot, voit hakea OmaVerossa käyttämättömän maksun palautusta.

Saat päätöksen yhteenvedossa, jos palautustasi
on käytetty maksamattomiin veroihin. Päätöksen
numeron näet alta. Voit tarvita päätösnumeroa
mahdollisessa muutoksenhaussa.

Tiedot palautuksen käytöstä, päätösnumero: P0001632604, 30.11.2018
Sinulla on ollut maksamatonta veroa. Henkilön tulovero (vuosi 2017) palautusta on käytetty erääntyneille
veroille alla olevan erittelyn mukaisesti.
Päätökseen saa hakea muutosta. Muutoksenhakuohje on tämän yhteenvedon liitteenä.
Vero, jolle maksua tai
palautusta on käytetty

Käyttöpäivä

Perintövero
01.11.2018
1. erä, 31.07.2018
Päivä, jona
Palautuksen
Päätösnumero: P0002516510 palautusta
määrä, joka on
on käytetty.

käytetty verolle.

Vero,
euroa
-501,88

Seuraamusmaksut,
euroa
0,00

Korko,
euroa
0,00

Määrä, joka on käytetty seuraamusmaksulle,
kuten veronkorotukselle tai myöhästymismaksulle.

Määrä, joka on
käytetty korolle

Käytetty yhteensä 501,88 euroa
Voit tarkistaa OmaVerosta alkuperäisten maksujen ja palautusten määrät sekä jäljelle jäävän
veronpalautuksen määrän. Alkuperäisen palautuksen määrä näkyy myös verotuspäätöksestä.
Jos veronpalautusta jää jäljelle, sitä voidaan käyttää sinulla mahdollisesti ulosotossa olevien velkojen
maksuun (ulosmittaus).
Palautuksen käyttämisen ja mahdollisen ulosmittauksen jälkeen jäljelle jäävä veronpalautus maksetaan
tilillesi. Jos Verohallinnolla ei ole tiedossa tilinumeroasi, veronpalautus maksetaan maksuosoituksena. OP
perii maksuosoituksen lunastuksesta palveluhinnastonsa mukaisen maksun. Tästä syystä Verohallinto ei
maksa alle 15 euron palautuksia maksuosoituksina, ellei asiakas erikseen pyydä.
Veronpalautukselle maksetaan korkoa. Käytetylle määrälle on laskettu palautuskorkoa käyttöpäivään
saakka. Lisäksi jäljelle jäävälle veronpalautukselle lasketaan korkoa maksatuspäivään asti.

Seuraavaksi erääntyvät verot
Eräpäivä
Vero
02.01.2019 Perintövero, 2. erä
Päätösnumero: P0002516510, 31.07.2018

Määrä, euroa
4 450,00
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Jos olet saanut yhteenvedossa
päätöksen esimerkiksi myöhästymismaksusta tai palautuksen käytöstä,
mukana on muutoksenhakuohje.

Voit hakea muutosta päätökseen tekemällä oikaisuvaatimuksen verotuksen
oikaisulautakunnalle.
Muutosta saavat hakea verovelvollinen, verosta vastuussa oleva, muu
muutoksenhakuun oikeutettu ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö.
Milloin muutoksenhakuaika päättyy
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään 11.02.2019. Veronsaajien
oikeudenvalvontayksikön tekemän oikaisuvaatimuksen on oltava perillä 29.01.2019.
Lisätietoja muutoksenhaun määräajoista on tämän ohjeen kohdassa ”Miten
oikaisuvaatimuksen määräaika lasketaan”.
Mitä asioita oikaisuvaatimuksessa on oltava
Tee oikaisuvaatimus OmaVerossa (vero.fi/omavero). Voit tarvittaessa tehdä
oikaisuvaatimuksen myös lomakkeella 4015 (Oma-aloitteisten verojen
oikaisuvaatimus). Jos oikaisuvaatimus koskee myöhästymismaksua, valitse
lomakkeelta kohta ”Myöhästymismaksu”. Jos oikaisuvaatimus koskee
laiminlyöntimaksua, valitse lomakkeelta kohta ”Laiminlyöntimaksu”. Muussa
tapauksessa valitse kohta ”Korot tai muut maksut tai palautukset”. Lomakkeen saat
verkosta: vero.fi/lomakkeet.
Jos et käytä lomaketta, tee oikaisuvaatimus kuitenkin kirjallisesti ja ilmoita siinä
seuraavat asiat:
• Mihin päätökseen haet muutosta?
• Mitä päätöksen kohtia vaatimuksesi koskee ja mitä muutoksia vaadit?
• Millä perusteilla vaadit muutoksia?
• Omat tietosi (nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero). Jos olet
valtuuttanut asiamiehen tekemään oikaisuvaatimuksen puolestasi, ilmoita
myös hänen tietonsa.
Oikaisuvaatimus on aina allekirjoitettava.
Mitä liitteitä oikaisuvaatimukseen tarvitaan
Liitä oikaisuvaatimukseen:
• Asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksessa vetoat. Asiakirjoja ei tarvitse liittää, jos
ne on jo aiemmin toimitettu Verohallinnolle.
• Valtakirja, jos olet valtuuttanut asiamiehen tekemään oikaisuvaatimuksen
puolestasi.
Mihin oikaisuvaatimus on toimitettava
Lähetä oikaisuvaatimus Verohallinnolle osoitteeseen Oma-aloitteisten verojen
oikaisupyynnöt, PL 650, 00052 Vero.
Tarvittaessa oikaisuvaatimuksen voi viedä mihin tahansa Verohallinnon
toimipisteeseen. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä muutoksenhakuajan
viimeisenä päivänä ennen toimipisteen aukioloajan päättymistä. Verohallinnon
yhteystiedot ovat osoitteessa vero.fi/yhteystiedot.
Miten oikaisuvaatimuksen määräaika lasketaan
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään 60. päivänä siitä, kun olet saanut
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päätöksen tiedoksi. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta
päivästä. Tiedoksisaantipäiväksi katsotaan 7. päivä päätöksen postituspäivän
jälkeen. Postituspäivän näet päätöksestä. Jos päätös on annettu tiedoksi
yhteenvedolla, tiedoksisaantipäiväksi katsotaan 7. päivä yhteenvedon
kohdekuukauden päättymisestä.
Jos olet eri mieltä tiedoksisaantipäivästä, liitä oikaisuvaatimukseen todistus tai muu
luotettava selvitys siitä, minä päivänä olet saanut päätöksen.
Jos oikaisuvaatimuksen määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai lauantai,
oikaisuvaatimuksen voi tehdä vielä seuraavana arkipäivänä.
Jos muutosta hakee Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö, määräaika alkaa
päätöksen tekemisestä.

vero.fi
oL0001/g 10.2018

