VEROILMOITUS
OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA
Lomake palautetaan osoitteeseen:
Verohallinto
Oma-aloitteisten verojen optinen lukupalvelu
PL 5000
00053 VERO

Jos korjaat aiemmin ilmoitettuja tietoja,
ilmoita korjattavan osion, esimerkiksi
arvonlisäveron tietojen, kaikki tiedot
uudelleen oikeansuuruisina.
Älä lähetä tämän veroilmoituksen mukana
liitteitä.
Y-tunnus tai henkilötunnus

Verovelvollisen nimi (arvonlisäverovelvollinen)

ARVONLISÄVERON TIEDOT
Verokausi

euroa

Vuosi

euroa

Vero kotimaan myynnistä
verokannoittain
24 %:n vero

0-verokannan alainen
liikevaihto
Tavaroiden myynnit
muihin EU-maihin
Palvelujen myynnit
muihin EU-maihin

14 %:n vero

Tavaraostot muista
EU-maista

10 %:n vero

Palveluostot muista
EU-maista

Vero tavaraostoista
muista EU-maista

40011

snt

snt

Tavaroiden maahantuonnit
EU:n ulkopuolelta

Vero palveluostoista
muista EU-maista

Rakentamispalvelun ja
metalliromun myynnit

Vero tavaroiden maahantuonneista EU:n ulkopuolelta

(käännetty verovelvollisuus)

Rakentamispalvelun ja
metalliromun ostot

Vero rakentamispalvelun ja
metalliromun ostoista

(käännetty verovelvollisuus)

(käännetty verovelvollisuus)

Verokauden
vähennettävä vero

Arvonlisäveron alarajahuojennukseen oikeutettu täyttää
euroa
snt

Alarajahuojennuksen määrä

Alarajahuojennukseen
oikeuttava liikevaihto

Maksettava vero

Alarajahuojennukseen
oikeuttava vero

Palautukseen
oikeuttava vero (‒)

KORJAUKSEN SYY

VEROH 4001 1.2021 (sivu 1/2)

Täytä vain, jos korjaat aiemmin ilmoitettuja tietoja.
Laskuvirhe/Täyttövirhe

Verotarkastuksessa saatu ohjaus

Oikeuskäytännön muutos

Laintulkintavirhe

JÄTÄ TÄMÄ SIVU TYHJÄKSI, JOS ILMOITAT VAIN ELÄKKEIDEN, ETUUKSIEN TAI MUIDEN
OMA-ALOITTEISTEN VEROJEN TIETOJA.

Päiväys

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Käytä vain alkuperäistä lomaketta, ja täytä tiedot selkeästi,
jotta optinen luku onnistuu. Älä muuta tulostusasetuksia
tai lähetä kopiota.

Puhelin

Tyhjennä lomake
Tulosta lomake

VEROILMOITUS
OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA
Lomake palautetaan osoitteeseen:
Verohallinto
Oma-aloitteisten verojen optinen lukupalvelu
PL 5000
00053 VERO

Jos korjaat aiemmin ilmoitettuja tietoja,
ilmoita korjattavan osion, esimerkiksi
arvonlisäveron tietojen, kaikki tiedot
uudelleen oikeansuuruisina.
Älä lähetä tämän veroilmoituksen mukana
liitteitä.

Älä merkitse mitään tietoja tälle sivulle, ellet ilmoita
muiden oma-aloitteisten verojen tietoja.

Y-tunnus tai henkilötunnus

Verovelvollisen nimi (suorituksen maksaja)

ELÄKKEIDEN JA ETUUKSIEN TIEDOT
Tällä lomakkeella ilmoitetaan tiedot 1.1.2021 jälkeen maksetuista etuuksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin
sekä tiedot luonnollisen henkilön maksamasta eläkkeestä.
Työnantajasuoritusten tiedot 1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista ja työkorvauksista ilmoitetaan tulorekisteriin.
Verokausi

Vuosi

40012

euroa

snt

euroa

Ennakonpidätyksen alaiset
eläkkeet ja etuudet

Lähdeveron alaiset etuudet

Toimitettu ennakonpidätys

Lähdevero etuuksista

MUIDEN OMA-ALOITTEISTEN VEROJEN TIEDOT
Ilmoita tiedot merkitsemällä alla oleviin kohtiin veron tunnus (vain numero), verokausi, vuosi ja maksettavan
veron määrä. Verojen tunnukset:
10
16
24
68
92
39
69
84

Arpajaisvero
Vakuutusmaksuvero
Ennakonpidätys puun myyntitulosta (puun ostaja ilmoittaa)
Ennakonpidätys koroista ja osuuksista
Ennakonpidätys osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä
Lähdevero osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä (rajoitetusti verovelvollisilta)
Lähdevero korkotulosta (rajoitetusti verovelvollisilta)
Lähdevero korkotulosta (yleisesti verovelvollisilta)
Veron tunnus

Verokausi

Vuosi

Maksettava vero
euroa
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JÄTÄ TÄMÄ SIVU TYHJÄKSI, JOS ET ILMOITA ELÄKKEIDEN, ETUUKSIEN TAI MUIDEN
OMA-ALOITTEISTEN VEROJEN TIETOJA.
Päiväys

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Puhelin

Käytä vain alkuperäistä lomaketta, ja täytä tiedot selkeästi, jotta optinen
luku onnistuu. Älä muuta tulostusasetuksia tai lähetä kopiota.

Tyhjennä lomake
Tulosta lomake

snt

