
Maksujen käyttö



Viitteet lyhyesti

 Oikean viitenumeron valinta on tärkeää

– Viitteellä maksu kohdistetaan oikean asiakkaan ja veron hyväksi.

 Yleisimmät verolajin viitteet ovat:

– oma-aloitteisten verojen viite (sis. työnantajasuoritukset, arvonlisäveron jne.)

– tuloverojen viite (sis. ennakot, lisäennakot ja jäännösverot)

– perintöveron viite.

 Näiden lisäksi eri tilanteisiin on mm.:

– erääntyneiden verojen viite ("asiakasviite")

– maksujärjestelyn viite.

 Mistä viitteet löytyvät?

– OmaVerosta tai verotuspäätöksen maksutiedoista.



Viitteet OmaVerossa

 OmaVeron etusivulta tai verolajin sivulta

– Toiminnot-kohdasta Verojen maksaminen-linkistä.



Viitteet OmaVerossa



Oma-aloitteisten verojen viite lyhyesti

 Oma-aloitteisten verojen viite

– Maksu kohdistuu ensisijassa oma-aloitteisiin veroihin >  erääntyneille veroille ensin.

– Jos erääntyneitä veroja ei ole, maksu jää odottamaan tulevia oma-aloitteisia veroja. Tähän 

vaikuttaa valittu palautusajankohta ja -raja.

– Käyttämättömät maksut käytetään muihin erääntyneisiin veroihin aina kuukauden lopussa.

 Miten maksu käytetään:

1. erääntyneet oma-aloitteiset verot

2. ulosotossa perittävänä olevat oma-aloitteiset verot

3. maksujärjestelyssä olevat oma-aloitteiset verot – vasta kuukauden lopussa

4. muut erääntyneet verot – vasta kuukauden lopussa

5. velat, joista verovelvollinen on vastuussa – vasta kuukauden lopussa.



Oma-aloitteisten verojen viite - esimerkki

 Asiakas (Oy) maksaa oma-aloitteisten verojen viitteellä:

– 12.3. erääntyy työnantajasuorituksia 2 000 euroa ja arvonlisäveroa 3 000 euroa

– 23.3. erääntyy ennakkoveroa (yhteisön tulovero) 1 000 euroa

– maksu 9.3. oma-aloitteisten verojen viitteellä 6 000 euroa - tarkoitus maksaa "kaikki kerralla"

– OAV-maksun käyttämiseen vaikuttaa viitteen lisäksi asiakkaan valitsema palautusajankohta.

Palautusajankohta "heti käsittelyn jälkeen"

• 12.3. maksusta käytetään erääntyneisiin oma-aloitteisiin 

veroihin 5 000 euroa.

• Muihin kuin oma-aloitteisiin veroihin maksua käytetään kuun 

lopussa. Eli loput 1 000 euroa käytetään ennakkoveroon 

vasta 31.3. (viivästyskorkoa 24.3.–31.3.)

Palautusajankohta "seuraavan yleisen eräpäivän jälkeen"

• 12.3. maksusta käytetään erääntyneisiin oma-aloitteisiin 

veroihin 5 000 euroa.

• Loput 1 000 euroa palautetaan asiakkaalle, jos tällä ei ole 

muita erääntyneitä veroja. Ennakkovero jää siis maksamatta 

(erääntyy 23.3., eli 12.3. eräpäivän jälkeen)

• Välttääkseen viivästysseuraamukset asiakkaan kannattaa maksaa:

• 5000 euroa oma-aloitteisia veroja oma-aloitteisten verojen viitteellä viim. eräpäivänä 12.3.

• 1 000 euroa ennakkoveroa tuloveron viitteellä viim. eräpäivänä 23.3.



Oma-aloitteisten verojen viite - kysymyksiä I

 Miksi en voi maksaa tietyn kauden arvonlisäveroa? Mihin maksun käyttö perustuu?

– Oma-aloitteisten verojen viitteellä maksu käytetään ensin erääntyneille oma-aloitteisille veroille. 

Oma-aloitteisia veroja kuten työnantajasuorituksia ja arvonlisäveroa maksetaan kokonaisuutena. 

Maksua ei voi kohdentaa tietylle erälle verojen sisällä.

– Käyttämätön maksu jää odottamaan tulevia oma-aloitteisia veroja palautusajankohdan ja –rajan 

mukaisesti.

– Kuun viimeisenä päivänä (tai aiemmin palautettaessa) maksua käytetään muihin kuin oma-

aloitteisiin erääntyneisiin veroihin. Jos maksua jää, sitä voidaan käyttää Verohallinnon 

ulkopuolisille saataville tai palautetaan asiakkaalle.

– Maksut käytetään veroihin pääsääntöisesti vanhentumisajan ja eräpäivän mukaisessa 

järjestyksessä vanhimmasta uusimpaan. Lisäksi korot maksetaan ensin ja verot vasta sitten. 

Tarkempi järjestys on säädetty veronkantolaissa. 



Oma-aloitteisten verojen viite - kysymyksiä II

 Maksoimme työnantajasuoritukset eräpäivänä 13.8., mutta silti ne oli kuitattu negatiivisesta 

arvonlisäverosta (7/18). Eikö maksu pitäisi käyttää ennen palautusta?

– Jos maksu on käytettävissä samana päivänä kuin palautus, maksu käytetään ensin.

– Maksujen välittymisessä Verohallintoon kestää 1-3 arkipäivää riippuen pankista (pankkiviive). Jos 

maksu on matkalla, palautus ehditään käyttää ensin. Pankki välittää maksupäivätiedot, joten riittää 

kun veron maksaa eräpäivänä - silloin ei tule viivästyskorkoja. Tosin palautuksen käyttöä ei tuolloin 

oikaista.

– Jos maksu puolestaan jää käyttämättömiin hyvityksiin, se käytetään kuun lopussa muille 

erääntyneille veroille. Ylimääräisen maksun voi myös pyytää palautettavaksi OmaVeron kautta.



Tuloveron viite lyhyesti

 Tuloveron viite

– maksetaan ensisijaisesti tuloverot; eli ennakkoverot, lisäennakko ja jäännösverot.

 tuloveron viite käytössä Oy:illä ja muilla yhteisöillä 11/2017 jälkeen

 muilla verovelvollisilla kuten henkilöillä 11/2018 alkaen

– summa käytetään kaikille – myös erääntymättömille – tuloveron erille ennen muita veroja.

– (Tuloveroille ei voi asettaa palautusajankohtaa eikä -rajaa).

 Miten maksu käytetään:

1. tuloverot eräpäivien mukaisessa järjestyksessä vanhimmasta uusimpaan

2. maksujärjestelyyn kuuluvat erääntyneet tuloverot

3. ulosotossa perittävänä olevat tuloverot

4. muut erääntyneet verot

5. velat, joista verovelvollinen on vastuussa.



Tuloveron viite - esimerkki

 Asiakas (Oy) maksaa tuloveron viitteellä: 

– 23. päivä erääntyy ennakkoveroa 500 euroa (ennakot kuukausittain).

– 27.1 erääntyy jäännösveroa 3 000 euroa.

– maksu 10.1. tuloveron viitteellä 3 000 euroa - tarkoitus maksaa jäännösvero.

 Yhteisöllä ei ole erääntyneitä tuloveroja 10.1. ja ennakko erääntyy ennen jäännösveroa. 

 Maksusta käytetään heti 500 euroa tammikuun ennakolle, joka erääntyy 23.1.

 Sen jälkeen käytetään heti loput 2 500 euroa jäännösveroon, joka erääntyy 27.1.

– Jos asiakas maksaisi tuloveron viitteellä vielä 500 euroa (esim. 23.1.) aikeenaan maksaa 

tammikuun ennakko, maksu käytetään puolestaan jäännösveron loppuosalle.

 23.1. ennakko on tullut jo maksetuksi aiemmasta maksusta.

 seuraava ennakko (23.2.) erääntyy vasta jäännösveron jälkeen.

 kummallekaan erälle ei ehdi kertyä viivästyskorkoa.



Tuloveron viite - kysymyksiä

 Miksi on veloitettu kuluvan vuoden ennakoita, vaikka maksoimme viime vuoden 

jäännösveroa?

– Tuloveroja maksetaan yhtenä verolajina. Maksu käytetään sille erälle, joka erääntyy ensin.

– Ei kerry korkoja tuloveron erille, jotka ovat erääntyneet tai erääntymässä ennen jäännösveroa.

– Jos maksut käytettäisiin tuloveron sisällä vanhentumisen mukaan, voisi tulla tilanne, jossa maksut 

päätyvät jäännösverolle (vaikka jäännösvero ei ole erääntynyt) eikä erääntyneitä ennakoita saa 

maksetuksi.

 Maksoimme vahingossa 23.8. ennakon kaksi kertaa, mitä maksulle tapahtuu?

– Toinen maksu on käytetty seuraavalle, eli syyskuun ennakolle, joten voi jättää syyskuun 

ennakon väliin.

– Erehdyksissä voi tietyin edellytyksin pyytää "tuplan" palautusta - Huom. pyyntö voidaan tarvita 

kirjallisena.

– Tarkista myös OmaVero, jotta ei jää maksamatta tai eräänny muita veroja.



Erääntyneiden verojen viite lyhyesti

 Erääntyneiden verojen viite ("asiakasviite")

– maksetaan erääntyneitä veroja verolajista riippumatta.

 Miten maksu käytetään:

1. erääntyneet verot vanhentumispäivän mukaisessa järjestyksessä

• (koskee tuloveroa, oma-aloitteisia veroja, perintöveroa, lahjaveroa, tonnistoveroa ja tulonsaajan lähdeveroa)

2. maksujärjestelyyn kuuluvat erääntyneet verot

3. ulosotossa perittävänä olevat verot

4. muut erääntyneet verot - vasta kuun lopussa tai palautettaessa

• (koskee mm. kiinteistöveroa ja varainsiirtoveroa)

5. velat, joista verovelvollinen on vastuussa - vasta kuun lopussa tai palautettaessa.



Erääntyneiden verojen viite OmaVerossa

 OmaVero > Verojen 

maksaminen -sivu > 

Maksa erääntyneet verot -

painike

 Viite löytyy myös 

yhteenvedolta, jos 

asiakkaalle annetaan 

maksukehotus useista eri 

maksamattomista veroista.



Erääntyneiden verojen viite - esimerkki…

 Asiakas maksaa erääntyneiden verojen viitteellä.

– 12.10. erääntyy elokuun työnantajasuorituksia 600 euroa ja arvonlisäveroa 2 400 euroa.

– 23.10. erääntyy yhteisön ennakkoveroa 1 000 euroa.

– lisäksi 15.10. erääntyy kiinteistöveroa 500 euroa.

– maksu 12.10. erääntyneiden verojen viitteellä 4 500 euroa - tarkoitus maksaa "kaikki kerralla".

– Maksun käyttämiseen vaikuttaa viitteen lisäksi asiakkaan valitsema palautusajankohta:

Palautusajankohta "heti käsittelyn jälkeen"

• 12.10. maksusta käytetään 3 000 euroa oma-aloitteisiin 

veroihin (verot erääntyneitä).

• Loput eli 1 500 euroa jää odottamaan erääntyviä veroja.

• Kuun lopussa 31.10. maksusta käytetään tarvittava määrä 

ennakkoveroon ja sen viivästyskorkoon. Jäljelle jäävä 

summa käytetään kiinteistöveroon korkoineen.

• Viivästyskorkoa lasketaan ennakkoverolle ajalta 24.10.–

31.10. ja kiinteistöverolle ajalta 16.10.–31.10.

Palautusajankohta "seuraavan yleisen eräpäivän jälkeen"

• 12.10. maksusta käytetään 3 000 euroa oma-aloitteisiin 

veroihin (verot erääntyneitä).

• Loput eli 1 500 euroa palautetaan asiakkaalle, koska 

maksupäivänä ei ole muita erääntyneitä veroja.

• Tällöin maksua ei käytetä ennakkoveroon ja kiinteistöveroon



…esimerkki jatkuu

 Asiakas maksaa erääntyneiden verojen viitteellä…

– Jos asiakas maksaa saman 4 500 euron maksun asiakasviitteellä vasta 23.10., käytetään maksua

 heti oma-aloitteisiin veroihin sekä niiden viivästysseuraamuksiin.

 heti sen jälkeen tarvittava määrä erääntyneeseen ennakkoveroon.

 ja kuun lopussa 31.10. loput kiinteistöveroon ja sen viivästysseuraamuksiin.

 Näin ollen oma-aloitteisille veroille lasketaan viivästyskorkoa ajalta 13.10.–23.10. ja kiinteistöverolle 

16.10.–31.10. Kiinteistöverosta jää maksamatta korkojen osuus.

– Välttääkseen viivästysseuraamukset, asiakkaan kannattaa maksaa:

– oma-aloitteiset 3000 € verot viim. 12.10. oma-aloitteisten verojen viitteellä

– yhteisön ennakkovero 1000 € viim. 23.10. tuloveron viitteellä

– kiinteistövero viim. 15.10. käyttäen viitettä, joka on annettu veropäätöksen yhteydessä postitetussa 

maksuohjeessa (tilisiirtolomakkeella) tai tilatulla e-laskulla/verkkolaskulla.



Maksaminen - kysymyksiä I

 Työnantajasuorituksille olisi pitänyt käyttää 12.7. OmaVerosta 5400 €, mutta rahoja ei ole 

käytetty - miksi?

– Ennakonpidätys palkoista -ilmoitus on antamatta. Ilmoituksen myöhästymisestä seuraa 

myöhästymismaksu, jonka määrä riippuu myöhästymisen kestosta. Verolle ei kerry viivästyskorkoa, 

koska maksussa katsotaan maksupäivää.

 Miksi aina on käyttämätöntä rahaa noin 2100 €, eikö sitä voi vain käyttää tai palauttaa?

– Ylijäämä johtuu omasta maksusta. Maksut ovat lähteneet "vyörymään", koska velvoitteille käytetään 

vanhinta maksua ensin. Kun samalla maksetaan verot täysimääräisesti, viimeisestä maksusta jää 

vastaava summa jäljelle.

– Seuraavia erääntyviä veroja maksaessa voi vähentää kyseisen ylijäämän tai omasta maksusta voi tehdä 

palautuspyynnön. (Omat maksut vain "Palautus ilmoituspäivää seuraavan yleisen eräpäivän jälkeen" -

valinnalla).



Maksaminen - kysymyksiä II

 Maksoimme huhtikuun ALV:n (eräpäivä 12.6.) ajallaan, mutta yhteenvedon mukaan osa on 

maksamatta ja lähdössä ulosottoon jo kuun lopussa - miksi?

– 2/18 ALV (eräpäivä 12.4.) on maksettu eräpäivän jälkeen 23.4.2018, jolloin sille kertyi 

viivästyskorkoa. Sen jälkeiset maksut on käytetty vanhimmalle velvoitteelle ensin -

kerrannaisvaikutus tähän hetkeen saakka.

– Veroista on annettu maksukehotukset yhteenvedoilla; 1. huhtikuussa, 2. toukokuussa ja 3. eli 

ulosottouhkainen kehotus kesäkuun lopussa. Vain 3. kehotus on postitettu, sillä yhteenvedon 

toimitustavaksi valittu "vain OmaVeroon".



Palautetaan asiakkaalle

Käytetään muille valtion saataville tai ulosmitataan

Käytetään heti tuloverolle

(erääntyneille ja erääntyville)

Käytetään kuun lopussa tai palauttaessa

muille OmaVeron veroille

(vain erääntyneille)

Tuloveron viite

• yhteisöt 1.11.2017 alk.

• henkilöt 1.11.2018 alk.

Käytetään muille erääntyneille veroille

(mm. kiinteistövero, varainsiirtovero, erityisjärjestelmän ALV)

Oma-aloitteisten verojen viite

Käytetään eräpäivänä

oma-aloitteisille veroille

(vain erääntyneille)

Yhteenveto maksun käyttämisestäYhteenveto maksun käyttämisestä

Käytetään heti

muille OmaVeron veroille

(vain erääntyneille)

Erääntyneiden verojen viite

(”asiakasviite”)

Käytetään heti

kaikille OmaVeron veroille

(vain erääntyneille)

Käytetään kuun lopussa tai palauttaessa

muille OmaVeron veroille

(vain erääntyneille)



Palautusten käyttö
Juha Villman

Veronkantoyksikkö



Sisältö

1. Palautusten katsominen OmaVerosta

2. Oma-aloitteisten verojen palautusten käyttö

– Negatiivinen arvonlisävero

– Palautusajankohtien vaikutukset

3. Yhteisön tuloveron palautusten käyttö

– Säännönmukainen veronpalautus

– Muutoksesta johtuva palautus



Palautusten katsominen OmaVerosta

Maksetut ja käytetyt   

palautukset löytyvät 

"Suoritetut maksut ja 

palautukset" -välilehdeltä



Palautusten katsominen OmaVerosta

Tiedot palautuksesta -

linkistä näet tarkemmat 

tiedot palautuksesta

Tiedot käytöstä -linkistä 

näet tarkemmat tiedot 

palautuksen tai maksun 

käytöstä

Suodata -toiminnolla voit 

rajata näkymään esim. 

pelkät palautukset



Palautusten katsominen OmaVerosta

Suodata -toiminnolla 

rajattu näkymään 

ainoastaan palautukset

Tiedot käytöstä -linkistä 

avautuu tarkemmat 

käyttötiedot



Arvonlisäveron, työnantajasuorituksen tai muun oma-
aloitteisen veron palautus

 Palautusta voi muodostua esimerkiksi tilanteissa joissa jo maksetun 

työnantajasuorituksen määrä alenee muutoksen vuoksi tai ilmoitat negatiivista 

arvonlisäveroa

 Oma-aloitteisen veron palautus käytetään erääntyneisiin veroihin tässä 

järjestyksessä:

1. oma-aloitteiset verot vanhimmasta uusimpaan (heti)

2. tuloverot vanhimmasta uusimpaan (kuukauden lopussa tai silloin, kun palautus 

maksettaisiin)

3. perintö- ja lahjaverot vanhimmasta uusimpaan (kuukauden lopussa tai silloin, kun palautus 

maksettaisiin)

4. erääntyneet muut verot, esimerkiksi kiinteistövero (kuukauden lopussa tai silloin, kun 

palautus maksettaisiin).



Negatiivinen arvonlisävero

 Käytetään erääntyneisiin veroihin aikaisintaan verokautta seuraavan kuukauden 

yleisenä eräpäivänä

– Esimerkiksi tammikuun negatiivisen arvonlisäveron palautus voidaan käyttää veroihin 12.2

 Palautus käytetään oma-aloitteisten verojen maksuksi heti niiden erääntyessä, 

vaikka ilmoitusta ei olisi vielä käsitelty

– Jos oma-aloitteinen vero on maksujärjestelyssä, palautusta ei käytetä veroon heti, vaan 

kuukauden lopussa. Ilmoituksen on tällöin kuitenkin oltava käsitelty.

 Muihin veroihin negatiivista arvonlisäveroa voidaan käyttää vasta ilmoituksen 

käsittelyn jälkeen

– Kuukauden lopussa tai palautettaessa



Palautusajankohtien vaikutukset

 Palautus heti käsittelyn jälkeen

– negatiivinen arvonlisävero palautetaan heti käsittelyn valmistumisen jälkeen

 käytetään oma-aloitteisille veroille heti niiden erääntyessä

 muille veroille palautettaessa tai kuukauden lopussa

– oma-aloitteiset maksut palautetaan ainoastaan pyynnöstä



Palautusajankohtien vaikutukset

 Palautus ilmoituspäivää seuraavan yleisen eräpäivän jälkeen

– negatiivinen arvonlisävero palautetaan aikaisintaan seuraavana yleisenä eräpäivänä

– Yleisenä eräpäivänä annettu ilmoitus ehtii vielä saman päivän käsittelyyn jolloin esimerkiksi 

12.2 annettu negatiivisen arvonlisäveron ilmoitus voidaan palauttaa jo 12.2 jälkeen. 13.2 

annettu ilmoitus sen sijaan odottaa palauttamista seuraavaan yleiseen eräpäivään eli 12.3 

asti

 ilmoitus oltava käsitelty

– käytetään oma-aloitteisille veroille heti niiden erääntyessä

– muille veroille palautettaessa tai kuukauden lopussa

 ilmoitus oltava käsitelty

– oma-aloitteiset maksut palautetaan automaattisesti



Palautusajankohtien vaikutukset

 Palautus jää myöhemmin käytettäväksi

– Oma-aloitteisten verojen palautukset (neg. alv, verojen alenemiset) jäävät odottamaan tulevia 

erääntyviä veroja

– Käytetään oma-aloitteisille veroille heti niiden erääntyessä

– Muille veroille kuukauden lopussa (negatiivisen arvonlisäveron ilmoituksen on oltava käsitelty)

– Oma-aloitteiset maksut jäävät myös odottamaan erääntyviä veroja



Esimerkki: negatiivisen arvonlisäveron palautus

Yrityksellä on erääntynyt 12.2 tammikuun työnantajasuorituksia 2 000 euroa, jotka 

on jätetty maksamatta. Yritys ilmoittaa 14.2. tammikuun negatiivisen 

arvonlisäveron 3 000 euroa. Verohallinto käsittelee yrityksen ilmoituksen 

negatiivisesta arvonlisäverosta 17.2. Helmikuun ennakkovero 500 euroa erääntyy 

23.2., mutta yritys jättää myös sen maksamatta.

Palautusajankohta: heti käsittelyn jälkeen

 14.2 arvonlisäveron palautuksesta käytetään tarvittava määrä 

työnantajasuorituksiin ja niille kertyneisiin viivästyskorkoihin

 17.2 jäljelle jäänyt arvonlisäveron palautus maksetaan asiakkaalle



Esimerkki: negatiivisen arvonlisäveron palautus

Yrityksellä on erääntynyt 12.2 tammikuun työnantajasuorituksia 2 000 euroa, jotka 

on jätetty maksamatta. Yritys ilmoittaa 14.2. tammikuun negatiivisen 

arvonlisäveron 3 000 euroa. Verohallinto käsittelee yrityksen ilmoituksen 

negatiivisesta arvonlisäverosta 17.2. Helmikuun ennakkovero 500 euroa erääntyy 

23.2., mutta yritys jättää myös sen maksamatta.

Palautusajankohta: seuraavan yleisen eräpäivän jälkeen

 14.2 arvonlisäveron palautuksesta käytetään tarvittava määrä 

työnantajasuorituksiin ja niille kertyneisiin viivästyskorkoihin

 28.2 palautuksesta käytetään tarvittava määrä ennakkoverolle ja sen 

viivästyskorolle

 12.3 jäljelle jäänyt palautus maksetaan yritykselle (käytetään ensin 

erääntyneisiin veroihin)



Esimerkki: negatiivisen arvonlisäveron palautus

Yrityksellä on erääntynyt 12.2 tammikuun työnantajasuorituksia 2 000 euroa, jotka 

on jätetty maksamatta. Yritys ilmoittaa 14.2. tammikuun negatiivisen 

arvonlisäveron 3 000 euroa. Verohallinto käsittelee yrityksen ilmoituksen 

negatiivisesta arvonlisäverosta 17.2. Helmikuun ennakkovero 500 euroa erääntyy 

23.2., mutta yritys jättää myös sen maksamatta.

Palautusajankohta: palautus jää myöhemmin käytettäväksi

 14.2 arvonlisäveron palautuksesta käytetään tarvittava määrä 

työnantajasuorituksiin ja niille kertyneisiin viivästyskorkoihin

 28.2 palautuksesta käytetään tarvittava määrä ennakkoverolle ja sen 

viivästyskorolle

 jäljelle jäänyt palautus jää odottamaan tulevia erääntyviä veroja (palautetaan 

ainoastaan pyynnöstä)



Yhteisön tuloveron palautus (säännönmukainen 
verotus)

 Palautusta voidaan käyttää erääntyneisiin veroihin heti verotuksen 

päättymispäivänä

– Verovuoden 2017 verotus päättyy 10 kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen

– Verovuodesta 2018 alkaen jokaisella yhteisöllä on oma verotuksen päättymispäivä joka on 

merkitty verotuspäätökselle

 Verotus päättyy kuitenkin viimeistään 10 kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen

 Palautusta käytetään verotuksen päättymistä seuraavan kuukauden 22. päivään 

asti

– 1.11.2018 alkaen verotuksen päättymistä seuraavan kuukauden 18. päivään asti

 Palautus käytetään erääntyneisiin veroihin seuraavassa järjestyksessä:

1. tulovero, oma-aloitteiset verot (esimerkiksi arvonlisävero) sekä perintö- ja lahjavero 

vanhentumispäivän mukaisessa järjestyksessä

2. muut erääntyneet verot, esimerkiksi kiinteistövero



Yhteisön tuloveron palautus (säännönmukainen 
verotus)

 Tilikausi päättynyt 12/2017

– Veronpalautusta käytetään ajalla 31.10.2018 - 18.11.2018 erääntyneille ja tänä aikana 

erääntyville veroille

 Tilikausi päättynyt 1/2018

– Verotuspäätöksellä ilmoitettu verotuksen päättymispäivä 10.8.2018

– Veronpalautusta käytetään ajalla 10.8-22.9.2018 erääntyneille ja tänä aikana erääntyville 

veroille



Esimerkki: verovuoden 2017 veronpalautus

Yhteisön tilikausi on päättynyt 12/2017. Verotuspäätöksen mukaisesti yhteisö on 

saamassa veronpalautusta 4 000 euroa. Yhteisöllä on 12.10 erääntynyt 

arvonlisäveroa 800 euroa, joka on jätetty maksamatta. Lisäksi yhteisöllä erääntyy 

12.11 arvonlisäveroa 1 000 euroa. Yhteisö maksaa 1000 euroa oma-aloitteisten 

verojen viitteellä 12.11.

 31.10 veronpalautuksesta käytetään tarvittava määrä 12.10 erääntyneelle arvonlisäverolle 

ja sille kertyneelle viivästyskorolle

 12.11 veronpalautuksesta käytetään 1 000 euroa erääntyneelle arvonlisäverolle

 yhteisön samana päivänä tekemä oma-aloitteinen maksu ei vielä näy järjestelmässä jolloin palautus 

ehditään käyttää ennen maksua

 oma-aloitteinen maksu siirtyy käyttämättömien hyvitysten tilille odottamaan erääntyviä veroja tai 

palautusta yhteisölle



Esimerkki: verovuoden 2018 veronpalautus

Yhtiön tilikausi päättynyt 1/2018. Verotuspäätöksellä on ilmoitettu verotuksen 

päättymispäiväksi 10.8.2018. Yhtiö on saamassa veronpalautusta 8 000 euroa. 

Yhtiöllä erääntyy 13.8 arvonlisäveroa 800 euroa ja 23.8 ennakkoveroa  2 000 

euroa. Yhtiö on maksanut oma-aloitteisten verojen viitteellä 800 euroa 9.8. 

Ennakkoveron yhtiö jättää maksamatta.

 13.8 yhtiön maksu käytetään arvonlisäverolle

 23.8 veronpalautusta käytetään 2 000 euroa ennakkoverolle

 5.10 jäljelle jäävä palautus maksetaan yhtiölle



Tuloveron muutoksesta johtuva palautus

 Yhteisö voi saada veronpalautusta myös silloin, jos Verohallinto alentaa 

tuloveroa eli ennakkoveroa, lisäennakkoa tai jäännösveroa

– esimerkiksi yhteisö hakee muutosta ennakkoveroon

 Palautus käytetään erääntyneisiin veroihin seuraavassa järjestyksessä:

1. tulovero, oma-aloitteiset verot (esimerkiksi arvonlisävero) sekä perintö- ja lahjavero 

vanhentumispäivän mukaisessa järjestyksessä

2. muut erääntyneet verot, esimerkiksi kiinteistövero

 Palautus voidaan käyttää erääntyneisiin veroihin heti päätöspäivänä



Esimerkki: Ennakkoveron muutoksesta johtuva 
palautus

Yhteisölle on määrätty ennakkoveroa vuodelle 2018 yhteensä 12 000 euroa. 

Ennakkovero erääntyy 1 000 euron erissä kuukausittain. Yhteisö hakee 

ennakkoveroon muutosta 15.10 ja Verohallinto hyväksyy hakemuksen 19.10. 

Ennakkoverot alenevat 6 000 euroon. Yhteisö on maksanut kaikki ennakkoveron 

erät ajallaan. Yhteisöllä on maksamatta 12.10 erääntynyt arvonlisävero 2 500 

euroa ja 15.10 erääntynyt kiinteistöveron 2. erä 1 500 euroa.

 19.10 muodostuu ennakkoveron palautus 3 000 euroa

 19.10 ennakkoveron palautuksesta käytetään 2501,44 euroa arvonlisäverolle ja 

sille kertyneille viivästyskoroille

 19.10 jäljelle jäänyt osuus palautuksesta käytetään kiinteistöveron 2. erälle joka 

ei tule kokonaan maksetuksi



Palautusten käyttö - yhteenveto

Palautetaan asiakkaalle

Käytetään muille valtion saataville tai ulosmitataan

Käytetään heti kohdeverolle 
(vain erääntyneille)

Käytetään heti muille OmaVero-

saataville
(vain erääntyneille)

Perintö- tai lahjaveron 

palautus

Käytetään muille veroille (esim. kiinteistövero)
(vain erääntyneille)

Yhteisön tuloveron palautus (ei 

säännönmukainen)

Käytetään heti kohdeverolle (vain 

erääntyneille)

Käytetään heti muille 

OmaVero-saataville
(vain erääntyneille)

Oma-aloitteisten verojen 

palautus (”7 §:n vero”)

Käytetään eräpäivänä oma-

aloitteisille veroille
(vain erääntyneille)

Käytetään kuukauden lopussa / 

palautettaessa muille OmaVero-

saataville
(vain erääntyneille)

Huom! Koskee sekä negatiivista 

arvonlisäveroa että veron 

alenemisesta johtuvaa 

palautusta


