Verokortti ja veroilmoitus uudistuvat
Henkilöasiakkaat

Webinaari tilitoimistoille 4.9.2018

Rajoitettua palvelua loka-marraskuussa
 Asiakaspalvelu on rajoitettua 2.-7.11.
 Palvelukanavissa saa vain yleisneuvontaa.
 Verotoimistot ja puhelinpalvelu ovat auki, mutta veroasioita ei voi hoitaa. Chat on kiinni.
 Asiakirjoja otetaan vastaan ja niihin palataan 7.11. jälkeen.

 Verkkopalveluissa on rajoitteita 30.10.–8.11.
 OmaVero-palvelu sulkeutuu 1.11. klo 15.30 ja avautuu jälleen 9.11.
 Esimerkiksi Verokortti verkossa -palvelu sulkeutuu 30.10. ja korvautuu OmaVerolla 9.11.

 Seuraa vero.fi:tä syyskuun loppupuolelta lähtien

Verokortti uudistuu

Vuoden 2018 verokorttia voi käyttää tammikuussa
2019
Asiakkaalla voi olla käytössä
 perusverokortti vuodelle 2018
 muutosverokortti, joka on laskettu ennen 2.11.2018
 muutosverokortti, joka on laskettu 8.11.2018 jälkeen
Verokortti näyttää erilaiselta riippuen siitä, onko kyseessä perusverokortti vai
muutosverokortti. Muutosverokorttikin näyttää erilaiselta riippuen siitä milloin se
on tehty.

Muutosverokortti, joka on tehty 8.11.2018 jälkeen
 Verokorttien ulkonäkö muuttuu.
 Verokorteilla on samat tiedot kuin aikaisemminkin. Tiedot ovat vain vähän eri
tavoin aseteltuna.
 Ei enää palkkakausikohtaisia verokortteja (A-vaihtoehto) vaan vuositulorajallisia
muutosverokortteja (B-vaihtoehto).
– verokortit ovat jatkossa tulorajallisia (esim. palkka) tai tulorajattomia (esim. eläke)

 Freelanceverokortteja ja tulorajattomia sivutuloverokortteja ei voi enää saada
8.11.2018 jälkeen

 Vuoden 2018 verokortti tulee antaa työnantajalle

Perusverokortti - uusi ulkonäkö

Verokortin ulkonäkö uudistuu
• muutosverokortti OmaVerosta
marraskuusta 2018 alkaen
• verokortti 2019

Muutosverokortti on saman
näköinen kuin perusverokortti.
Otsikossa lukee Muutosverokortti.

Verokortti 2019
 Vuoden 2019 verokortit postitetaan asiakkaille joulu-tammikuun aikana
–

peruslaskennan verokortit tulevat voimaan 1.2.2019

 Verokortin voi hakea myös OmaVerosta (pdf)
 Kerromme vero.fi:ssä myöhemmin aikataulun selvittyä, milloin verokorttimuutoksia vuodelle
2019 on mahdollista tehdä.

 Ei enää portaikkoverokorttia, freelanceverokorttia tai sivutulon verokorttia
 Palkkatulot ilmoitetaan yhteen kohtaan  ei erottelua päätoimen ja sivutoimen välillä
 Vuoden 2019 verokortin esittäminen riittää. Verokorttia ei enää tarvitse antaa työnantajalle.

Verokortti 2019


Palkkakauden tuloraja –valinta (vaihtoehto A) poistuu vuodelle 2019.



Tammikuussa 2019 käytetään vielä samaa valintaa verokortin tulorajan osalta kun on ollut voimassa
joulukuussa 2018.



Jos asiakas on esittänyt muutosverokortin vuodelle 2019, käytetään muutosverokortin tulorajaa.



Verokortit ovat jatkossa kopioitavissa eli samaa verokorttia voi käyttää usealle maksajalle, jolloin
asiakkaan vastuulla on itse seurata tulorajan täyttymistä

– verokortit toimitetaan Omaveroon

Verokortti 2019


Työnantaja seuraa edelleen suorasiirtona tulleen perusverokortin tai toimitetun muutosverokortin tulorajaa
ja jos tuloraja ylittyy käytetään korttiin merkittyä lisäprosenttia.



Työnantaja ottaa tulorajassa huomioon kaikki maksamansa suoritukset verokortin voimassaoloajalta.



Työnantajan ei tarvitse merkitä vuoden 2019 verokortille vuoden aikana kertyneitä tuloja (esimerkiksi
työsuhteen päättyessä).

Ennakonpidätystiedot sähköisesti
 Työnantaja voi halutessaan osallistua suorasiirtomenettelyyn, jossa työnantaja
pyytää ennakonpidätystiedot Verohallinnolta sähköisesti.
 Tiedot, jotka Verohallinto suorasiirrossa on välittää ja vastaanottaa, määritellään
vuosittain muuttuvassa tietuekuvauksessa, joka julkaistaan vero.fi -sivulla.
– Vuoden 2019 suorasiirtomenettelyn tietuekuvaus (15.8.2018)
– Tiedote muutoksista (8.5.2018)

Suorasiirtomenettely - toimi näin
 Työnantaja - tee palkkojen ennakonpidätystietojen suorasiirtopyynnöt
Ilmoitin.fi-palvelun kautta
 Suosittelemme yli 500 MB suuruisten kyselyaineistojen pilkkomista
 Esimerkkiaineistoja

Ennakonpidätystietojen reaaliaikainen kysely
 Reaaliaikaista ennakonpidätystietojen kyselyä joudutaan vielä odottamaan.
 Tulorekisteriä ei käytetä rajapintana muutosverokorttien tietojen välityksessä eli
tulorekisteri ei tuo muutoksia tähän rajapintaan ainakaan ensi
vaiheessa. Tulorekisterin ”reaaliaikaisuus” on myös vielä työn alla.

 Pitkän aikavälin tavoitteenamme on saada
– rajapinta, jota pitkin pystymme toimittamaan palkanmaksajille sähköisesti ajantasaisia
ennakonpidätysprosentteja
– päätöstietoja alkavista eläkkeistä ja etuuksista sähköisesti, jolloin voisimme hyödyntää
automaatiota pidätysprosenttien laskennassa.

Suomi.fi-viestit
Verohallinto ottaa Suomi.fi-viestit -palvelun käyttöön 11/2018.
Kun asiakas ottaa Suomi.fi-viestit käyttöön, Verohallinto ei enää vuonna 2019 toimita
asiakkaille paperipostia. Asiakas saa tiedon sähköpostitse aina, kun hänellä on uutta
tietoa veroasioista Omaverossa.
Verohallinto luopuu paperipostista vaiheittain.
Vuoden 2019 perusverokortit toimitetaan paperipostina normaaliin tapaan asiakkaille.

Ota viestit käyttöön täällä:
Suomi.fi/viestit

 varaa valmiiksi pankkitunnukset
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Henkilöasiakkaan veroilmoitus
uudistuu 2019
(verovuosi 2018)

Veroilmoitus 2019 (verovuosi 2018) uudistuu
 Esitäytetty veroilmoitus

 ulkoasu muuttuu
 pitää sisällään samat tiedot kuin ennenkin
 veroilmoitusta korjataan ja täydennetään eri tavalla kuin aiemmin

 Jos tiedot ovat kunnossa, ei tarvitse tehdä mitään

Vuodesta 2019 alkaen suurimman osan
veroasioista voi hoitaa OmaVerossa. Voit myös
nähdä veroasioitasi.

Paperi-ilmoittamiseen muutoksia
– Täydennykset tehdään omille lomakkeille (ei esitäytettyyn veroilmoitukseen)
 Lomakkeiden numerot on merkitty esitäytetylle veroilmoitukselle

– Lomakkeita ei postiteta esitäytetyn veroilmoituksen mukana
 Hanki lomakkeet vero.fi:stä tai verotoimistosta

– Kirjekuorta ei postiteta esitäytetyn veroilmoituksen mukana
 Hanki kirjekuori ja huomaa, että lomakkeiden tulee olla perillä Verohallinnossa määräpäivänä

– Lomakkeiden tulee olla perillä Verohallinnossa määräpäivänä
 myöhästymismaksu
Uudet lomakkeet julkaistaan 29.10. vero.fi:ssä. Älä käytä vanhojen verovuosien lomakkeita.

Verohallinto suosittelee verkkoilmoittamista

Veroilmoituksen aikataulu (verovuosi 2018)
 Verotukseen ilmoitettavien tietojen oltava perillä Verohallinnossa viimeistään
veroilmoituksen määräpäivänä.
– Lykkäystä veroilmoituksen antamiseen voi edelleen hakea.
 Myöhässä ilmoitetulle tiedolle määrätään pääsääntöisesti myöhästymismaksu.

– Henkilöasiakkaalla myöhästymismaksu on 50 euroa.

Esitäytetty veroilmoitus ja
verotuspäätös postitetaan
huhtikuussa

Tarkista esitäytetty veroilmoitus
verotuspäätöksellä olevaan
määräpäivään mennessä
(7.5., 14.5., 21.5.2019)

Tee korjaukset ja täydennykset
määräpäivään mennessä
OmaVerossa tai erillisillä
lomakkeilla.

Verotuksen päättyminen
 Jatkossa verotus voi päättyä eri (henkilö)asiakkailla eri aikaan, kuitenkin viimeistään 31.10.
 Puolisoiden verotus päättyy kuitenkin aina samaan aikaan.

 Verotus päättyy sen jälkeen, kun asiakkaan verotus on toimitettu.
 Suurimmalla osalla henkilöasiakkaista verotus tulee päättymään kesäkuussa.

 Lopullisella verotuspäätöksellä ilmoitetaan aina verotuksen päättymispäivä, verotuksen
lopputulos sekä veronpalautuksen maksupäivä tai jäännösveron eräpäivät.

 Veronpalautuksen maksupäivä muuttuu
 Verotuksen päättymistä seuraavan toisen kuukauden 3. päivä

 Jäännösveron eräpäivät muuttuvat
 Verotuksen päättymistä seuraavan toisen kuukauden 1. päivä (1. erä)

 Verotuksen päättymistä seuraavan neljännen kuukauden 1. päivä (2. erä)

Verotuksen päättyminen - Esimerkki
 Aviopuolisot Maija ja Matti saavat esitäytetyt veroilmoitukset verotuspäätöksineen, joiden
mukaan heidän verotukset päättyvät 11.6.
 Maija täydentää esitäytetyn veroilmoituksensa tietoja määräpäivään mennessä, jonka jälkeen
Verohallinto toimittaa Maijan verotuksen uudelleen (Maijan antamien tietojen mukaisesti).
 Maijalle ja Matille muodostetaan uudet verotuspäätökset. Uusi verotuksen päättymispäivä on
25.7.

Maijan ja Matin verotukset
päättyvät samaan aikaan
(25.7.), vaikka vain Maija
täydensi esitäytetyn
veroilmoituksensa tietoja.

Verotuspäätöksen mukaan
Maijalle tullee
maksettavaksi
jäännösveroa kahdessa
erässä.
Maijan jäännösveron
eräpäivät ovat 1.9. ja 1.11.

Verotuspäätöksen mukaan
Matti saa veronpalautusta.
Matin veronpalautuksen
maksupäivä on 3.9.

Verotuksen päättyminen - Vaikutuksia vaatimuksiin
 Tuloverolaissa on säännöksiä vaatimuksista, joita henkilöasiakkaan on nimenomaisesti
vaadittava ennen verotuksen päättymistä (tahdonvaltainen vaatimus) esimerkiksi:
 Vaatimus yritystulon pääomatulo-osuuden katsomista ansiotuloksi
 Vaatimus pääomatuloista vähennettävästä tulolähteen tappiota
 Vaatimus pakollisten eläkevakuutusmaksujen vähentämistä
 Vaatimus kotitalousvähennyksen jakamista puolisoiden kesken
 Vaatimus tulontasauksen toimittamista.

Tahdonvaltaiset vaatimukset tulee
esittää ennen verotuksen päättymistä.

Verotuksen päättymispäivä
vaihtelee.
Suurimmalla osalla päättymispäivä
on kesäkuussa.

Muutoksia ennakoihin 1.11.2018 alkaen
 Ennakon täydennysmaksua voi maksaa viimeisen kerran 31.10.2018.

 Jatkossa ennakoita maksetaan verovuoden aikana ja verovuoden päättymisen jälkeenkin.
 Asiakas voi hakea, muuttaa tai poistaa ennakoita aina verotuksen päättymiseen asti.
 Verohallinto voi määrätä ja korottaa ennakoita 2 kuukautta verovuoden päättymisen jälkeen.

Maksettavaksi määrätty
ennakko ei enää muutu
jäännösveroksi.

Maksamatonta ennakkoa
peritään viime kädessä
ulosottotoimin.

Ennakkoa voi hakea
OmaVerossa
(Myös muut asiointikanavat mahdollisia)

Ennakon maksaminen on
verovuoden päättymistä
seuraavan kuun loppuun
korotonta.
Tämän jälkeen maksetaan
huojennettua viivästyskorkoa.

Erääntyneelle ennakolle
lasketaan kuitenkin aina
viivästyskorkoa.

Henkilöasiakkaiden veroasioiden hoito
siirtyy vaiheittain
OmaVero-palveluun.
Verokortti ja veroilmoitus siirtyvät
11/2018
www.vero.fi/omavero
Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla
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