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Tämä on esimerkki yritysasiakkaan yhteenvedosta.
Henkilöasiakkaan yhteenveto on pääpirteissään
samanlainen kuin yritysasiakkaankin. Henkilöasiakkaan
yhteenvedolla ei kuitenkaan näy aivan kaikkia samoja
tietoja, kuin tässä esimerkissä.

Verohallinto

30.11.2019
.540A.L0004318170

Asiakirjan tunnus
L0004318170

Ismo Yrittäjä
Esimerkkitie 16 A 1
00100 HELSINKI
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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 30.11.2019

ER

Verovelvollinen: Ismo Yrittäjä, henkilötunnus 250291-3661

Huomautus maksettavista veroista

Veroja ja niiden viivästysseuraamuksia on erääntynyt maksettavaksi Verohallinnolle
30.11.2019 mennessä yhteensä 3 970,08 euroa. Maksa erääntyneet verot
korkoineen viimeistään 27.12.2019. Verot on eritelty yhteenvedon lopussa.
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Verojen maksutilanne
-kohdassa eritellään
maksamattomat verosi
verolajeittain. Lisäksi
kohdassa ilmoitetaan
erikseen maksamatta oleva
määrä, maksamatta oleva
ulosotossa oleva määrä
sekä maksu- tai
velkajärjestelyyn ja
yrityssaneeraukseen
sisältyvät määrät.

Maksamatta oleville veroille kertyy korkoa eräpäivästä maksupäivään saakka.
Tarkista maksettava määrä ja korko OmaVerossa (vero.fi/omavero). OmaVerossa
voit myös maksaa veron.
Määrä, euroa
Verojen maksutilanne 30.11.2019
(sisältää viivästysseuraamukset)
Oma-aloitteiset verot
Maksamatta

0,00

Henkilön tulovero

Tässä näet kuukauden
aikana sinulle
maksettujen palautusten
yhteismäärän. Tiedon
siitä, minkä veron
palautuksesta on kyse
näet OmaVerosta tai
verotuspäätökseltä.

Maksamatta

3 970,08

Yhteensä

3 970,08

Kuukauden aikana teille maksetut palautukset: 525,27 euroa

Tässä näet erääntyneiden
verojen saldon
yhteenvedon
muodostumispäivältä.

Yhteenvedossa on tieto verojen ja viivästysseuraamusten maksutilanteesta 30.11.2019. Jos
veron maksupäivä on lähellä yhteenvedon muodostumispäivää, maksu ei välttämättä ole
ehtinyt kirjautua Verohallinnon tietoihin. Voitte tarkistaa ajantasaisen maksutilanteen
OmaVerosta (vero.fi/omavero).

vero.fi
bL0001/g 11.2019
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Tiedot maksamista varten
näkyvät vain, jos sinulla on
maksamattomia veroja.
Maksutiedot löytyvät myös
OmaVerosta.

Tiedot maksamista varten
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.

Käyttäkää maksaessanne tätä viitenumeroa. Merkitkää RF-muotoinen viite maksutietoihin
kokonaan, myös kirjaimet RF. Jos RF-muotoisen viitteen käyttäminen sellaisenaan ei
onnistu, voi neljä ensimmäistä merkkiä jättää pois. Jos ette voi käyttää viitettä, kirjoittakaa
viite viestikenttään.
Verohallinnon tilinumerot
FIXX XXXX XXXX XXXX
FIXX XXXX XXXX XXXX
FIXX XXXX XXXX XXXX

Tietoa verojen maksamisesta:
vero.fi/yritykset/maksaminen

BIC: NDEAFIHH
BIC: DABAFIHH
BIC: OKOYFIHH
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Nordea
Dankse Bank
OP

Yritystoiminnan maksamattomat verot julkaistaan verovelkarekisterissä, jos veroja on
vähintään 10 000 euroa eikä niitä ole maksettu viimeistään 23.12.2019.
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Tämä huomautus on aiheeton, jos
• vero on jo maksettu
• veron maksamisella on myönnetty täytäntöönpanon keskeytys
• verolle on myönnetty Verohallinnon maksujärjestely
• vero on osa sellaista yrityssaneerausta tai yksityishenkilön velkajärjestelyä, joka on
jo alkanut.
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Kuukauden viimeisinä
päivinä tekemäsi maksut
eivät välttämättä ehdi
mukaan yhteenvetoon.
Tarkista verojen maksutilanne OmaVerosta.

Verohallinto
puh. 029 497 028 (Maksuliikenne, puhelun hinta ovm./mpm.)

Sovelletut oikeusohjeet;
Veronkantolaki 22 §, 26-27 §, 42 § ja 70-73 §

Liitteet

Verojen erittely

vero.fi
bL0001/g 11.2018
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Seuraamusmaksut, kuten myöhästymismaksu, veronkorotus tai
laiminlyöntimaksu.

Verojen erittely

Verolle lasketun
viivästyskoron määrä
yhteenvedon
muodostamiseen asti.

Yhteenvedon muodostamishetkellä
maksamatta oleva
saldo.

Ennakkovero, 11. erä, päätösnumero P00002516510
Vero,
euroa
-4 450,00

Eräpäivä
25.11.2019

Veron
eräpäivä.

Seuraamusmaksut, euroa
0,00

Veron määrä,
esimerkiksi
ennakkovero.

Korko,
euroa
-21,96

Maksamatta,
euroa
-3 970,08

Maksamatta 30.11.2019 yhteensä - 3 970,08 euroa
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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.

Maksujen ja palautusten käytöt eri
veroille näkyvät tässä taulukossa.
Henkilöasiakkaiden yhteenvedossa
taulukossa näkyvät vain palautukset ja
niiden käyttö.

Tiedot maksuista ja palautuksista 01.11.2019-30.11.2019

12.11.2019
maksamaa maksuasi
on käytetty
erääntyneille veroille.
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Aiemmilta kuukausilta kertyneitä
käyttämättömiä omaaloitteisten verojen
maksuja tai
palautuksia on
käytetty erääntyneille
veroille. OmaVerosta
voit tarkistaa, mistä
maksusta tai
palautuksesta kyse.
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Taulukossa eritellään kuukauden aikana saapuneet maksut sekä asiakkaan palautukseen oikeuttava
arvonlisävero. Muut palautuspäätökset ovat luettavissa OmaVerossa. Lisäksi taulukossa eritellään, mihin
veroihin maksuja ja palautuksia on käytetty. Voitte tarkistaa OmaVerosta, mihin veroihin maksut ja palautukset
on käytetty aikaisempina kuukausina.

Veronpalautustasi on
käytetty
erääntyneille veroille.
Määrä kohdassa näet
vain sen määrän,
joka
veronpalautuksestasi
on käytetty veroille.
Veronpalautuksen
alkuperäisen määrän
näet OmaVerosta tai
verotuspäätökseltä.
Tässä näet
veronpalautuksen
käytön johdosta
syntyneen
hyvityskoron.

Käytetty yhteensä 273,25 euroa
vero.fi
oL0001/g 10.2018
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Kuukauden aikana teille maksetut palautukset: 525,27 euroa
Voitte tarkistaa OmaVerosta alkuperäisten maksujen ja palautusten määrät sekä
jäljelle jäävän veronpalautuksen määrän. Alkuperäisen palautuksen määrä näkyy
myös verotuspäätöksestä.
Palautuksen käyttöön ei voi hakea muutosta, mutta jos havaitsette palautuksen
käytössä virheen, voitte hakea virheen korjaamista OmaVerossa (vero.fi/omavero).

Seuraavaksi erääntyvät verot
Vero
Ennakkovero, 2019, 12. erä
Päätösnumero: P0002516510, 01.01.2019

Määrä, euroa
4 450,00
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Eräpäivä
23.12.2019
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Tarkistakaa yhteenvedon tiedot
Yhteenvedossa on eritelty verot, maksut ja palautukset sekä verojen maksutilanne kuukauden lopussa. Jos
havaitsette yhteenvedossa virheitä, tarkistakaa antamanne tiedot. Korjatkaa virheet ja lisätkää puuttuvat tiedot
OmaVerossa. Jos ette itse voi korjata virheellisiä tietoja, voitte vaatia virheen korjaamista Verohallinnolta.
Virheen korjaamista voi vaatia kolmen vuoden kuluessa kalenterivuoden 2019 päättymisestä. Jos virhe on
maksun tai palautuksen käytössä, voitte hakea virheen korjaamista OmaVerossa (vero.fi/omavero).

vero.fi
oL0001/g 10.2018

