
 
 

 

  

  

 

 

 

 

  
  

 

 
   

 

HAKEMUS OMA-ALOITTEISTEN 
VEROJEN VEROKAUDEN 
MUUTTAMISEKSI 

Verohallinto 
Asiakastietojen hallinta
PL 550 
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Verovelvollisen nimi Y-tunnus 

Jos yrityksen liikevaihto on enintään 100 000 euroa kalenterivuodessa, voi arvonlisäveron ilmoittaa ja maksaa neljän- 
nesvuoden jaksoissa. Ennakonpidätykset, työnantajan sosiaaliturvamaksun ja lähdeverot voi tällöin maksaa neljännes- 
vuoden jaksoissa. Jos liikevaihto on enintään 30 000 euroa, arvonlisäveron voi ilmoittaa ja maksaa kalenterivuosittain ja 
muut  verot voi maksaa neljännesvuosittain. Tiedot työnantajasuorituksista on ilmoitettava tulorekisteriin aina 5 päivän 
kuluessa palkanmaksupäivästä. Liikevaihtoon lasketaan myös yrityksen ulkomainen liikevaihto. 

Huomaathan, että verokauden on  oltava sama  vähintään  yhden vuoden  ajan, jos liikevaihtorajat eivät ylity. 

Täyttäkää tiedot ja rastittakaa haluamanne verokausi. 
Huom! Merkitkää lomakkeelle vain yksi verokausi arvonlisäverolle ja yksi työnantajasuorituksille. 

Verohallinto p äättää verokauden p ituuden j a lähettää siitä kirjallisen i lmoituksen. 

Hakemus pidennettyyn verokauteen 
Hakemus pidennettyyn verokauteen on tehtävä edeltävän kalenterivuoden loppuun mennessä. Jos Verohallinto hyväksyy 
hakemuksenne, uutta verokautta sovelletaan hakemuksen tekemistä seuraavan kalenterivuoden alusta. 

Hakemus lyhyempään verokauteen 
Jos Verohallinto hyväksyy hakemuksenne lyhyempään verokauteen siirtymisestä, sovelletaan uutta verokautta 
hakemuksen tekemistä seuraavan lyhyemmän verokauden alusta. 

Alkutuottaja ja taide-esineen tekijä 
Jos alkutuottajan tai taide-esineen tekijän liikevaihto on enintään 100 000 euroa kalenterivuodessa, ennakonpidätykset, 
työnantajan sosiaaliturvamaksun ja lähdeverot voi maksaa neljännesvuoden jaksoissa. Tiedot työnantajasuorituksista on 
ilmoitettava tulorekisteriin aina 5 päivän kuluessa palkanmaksupäivästä. Arvonlisäveron verokaudeksi voi liikevaihdosta 
riippumatta valita kalenterivuoden tai tätä lyhyemmän jakson. 

Kalenterivuoden liikevaihto enintään 30 000 euroa 

Kalenterivuoden liikevaihto on 30 001‒100 000 euroa 

Kalenterivuoden liikevaihto yli 100 000 euroa 

Haluttu verokausi arvonlisäverotuksessa 

kalenterivuosi 

neljännesvuosi 

kuukausi 

Haluttu verokausi työnantajasuorituksissa 

neljännesvuosi 

kuukausi 

Palauttakaa täytetty lomake yllä olevaan Verohallinnon osoitteeseen. 

Päiväys Allekirjoitus ja nimen selvennys Puhelin 
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