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Yhteenveto
Verohallinto

31.01.2020
.540A.L0004297690

Asiakirjan tunnus
L0004297690

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 31.01.2020
Verovelvollinen: Pertti Palkansaaja, henkilötunnus 250291-3661

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.

Toinen huomautus maksettavista veroista

Jos et maksanut veroa ensimmäisellä
huomautuksella ilmoitettuun eräpäivään
mennessä, saat toisen huomautuksen
maksamattomasta verosta.

Veroja ja niiden viivästysseuraamuksia on erääntynyt maksettavaksi Verohallinnolle
31.01.2020 mennessä yhteensä 1 566,87 euroa. Maksa erääntyneet verot
korkoineen viimeistään 24.02.2020. 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.
Verojen maksutilanne 31.01.2020
(sisältää viivästysseuraamukset)

Määrä, euroa

Henkilön tulovero
Maksamatta

1 566,87
Yhteensä

Tiedot maksamista varten
Maksettava viimeistään
Maksettava määrä korkoineen

24.02.2020
1 573,93 euroa

1 566,87
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
Henkilön tulovero

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

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.

Verohallinto
puh. 029 497 002 (Henkilöverotus, puhelun hinta pvm./mpm.)
Sovelletut oikeusohjeet:
Veronkantolaki 14 §, 15 § ja 45 §

vero.fi
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Maksamasi
maksut, jotka
on käytetty
verolle.

Verojen erittely

Yhteenvedon muodostamishetkellä
maksamatta oleva
saldo.

Jäännösvero, verovuosi 2018, 1. erä, päätösnumero P0002970793
Eräpäivä
02.12.2019
Veron
eräpäivä.

Vero,
euroa
-1 533,59
Veron määrä,
esimerkiksi
jäännösvero.

Seuraamusmaksut, euroa
0,00

Seuraamusmaksut, kuten myöhästymismaksu, veronkorotus tai
laiminlyöntimaksu.

Korko,
euroa
-33,28

Maksettu,
euroa
0,00

Maksamatta,
euroa
-1 566,87

Verolle lasketun viivästyskoron
määrä yhteenvedon muodostamiseen asti.

Maksamatta yhteensä -1 566,87 euroa

Seuraavaksi erääntyvät verot

Tästä näet seuraavaksi
erääntyvät verosi.

Eräpäivä
Vero
03.02.2020 Jäännösvero, 2018, 2. erä
Päätösnumero: P0002970793, 31.10.2019

Määrä, euroa
1 549,21

vero.fi
bL0001/g 11.2018

