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Päätöspäivä 22.03.2023

Verotuspäätös tuloverosta 2022

Verovelvollinen: Erkki Esimerkki, henkilötunnus 030261-8612
Kotikunta: Helsinki (31.12.2021)

Verotuksen päättymispäivä: 06.06.2023

Henkilöverotus, puh. 029 497 002 (puhelun hinta pvm./mpm.)

Laskelma verotettavasta tulosta ja tuloverosta

EuroaAnsiotulot
Palkat, palkkiot ja korvaukset 44 000,00

Ansiotulot yhteensä 44 000,00

Ansiotuloista tehtävät vähennykset
Vähennykset valtion- ja kunnallisverotuksessa
Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut 360,00
Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut, muu kuin julkinen kulkuneuvo 2 500,00

Omavastuu 750,00
Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut 1 750,00
Tulonhankkimisvähennys 750,00
Puhdas ansiotulo valtionverotuksessa 41 140,00
Puhdas ansiotulo kunnallisverotuksessa 41 140,00
Pakolliset eläkevakuutusmaksut palkoista 2 800,00
Työttömyysvakuutusmaksut 1 920,00
Sairausvakuutuksen päivärahamaksu 519,20
Vähennykset vain kunnallisverotuksessa
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This tax decision is an example. The real tax decision's content will 
vary. It depends on the income and tax-deductions of every person.

The final result of your tax assessment is 
stated in your tax decision. 

The decision also shows the end date of 
your tax assessment process. This end 
date determines when you receive your tax 
refund or when your back taxes are due.

Assessment of taxable income
and the income tax

Total earned income

Deductions from earned income

Example
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Ansiotulovähennys 2 348,70

Verotettava ansiotulo
Verotettava ansiotulo valtionverotuksessa 35 900,80
Verotettava ansiotulo kunnallisverotuksessa 33 552,10

Pääomatulot ja luovutustappiot

Verotettava pääomatulo
Verotettava pääomatulo 0,00

Veroista ja maksuista tehtävät vähennykset
Työtulovähennys 1 770,46

Vähennetty määrä 1 770,46
Kotitalousvähennys 
Kustannukset yhteensä 1 000,00
Vähennykseen oikeuttavat kustannukset, oma osuus 800,00
Vähennettävä osa kustannuksista 480,00

Omavastuu 100,00
Kotitalousvähennys 380,00
Kotitalousvähennyksen veroista vähennettävä määrä 380,00

Maksettavaksi määrätyt verot ja maksut
Kunnallisvero 5 734,94
Kirkollisvero 318,61
Sairausvakuutuksen päivärahamaksu 519,20
Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu 168,86
Yleisradiovero 163,00

Verot ja maksut yhteensä 6 904,61

Ennakonpidätykset ja ennakkovero
Ennakonpidätykset ansiotuloista 6 800,00

Ennakonpidätykset ja ennakkovero yhteensä 6 800,00

Jäännösvero 104,61

Sairausvakuutusmaksun peruste (päivärahamaksu ja sairaanhoitomaksu)
Päivärahamaksu
Päivärahamaksun perusteena olevat tulot 44 000,00
Päivärahamaksu (1,18 %) 519,20

Sairaanhoitomaksu
Sairaanhoitomaksun perusteena olevat tulot yhteensä 33 552,10
Sairaanhoitomaksu (0,53 %) 177,83
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Earned income to be taxed

Capital income and capital losses

Capital income to be taxed

Deductions from taxes and charges

Taxes required

Total taxes and tax-like charges

Amounts withheld,
taxes received as prepayment

Back taxes (if any)

If you get tax refund, it is called Veronpalautus and you can see the amount here.

Basis for the health insurance contribution

Example
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Muutoksenhaku

Jos verotuspäätöksessä on korjattavaa tai täydennettävää, ilmoita muutokset OmaVerossa tai
esitäytetyssä veroilmoituksessa mainituilla paperilomakkeilla.

Jos huomaat korjaustarpeen vasta sen jälkeen, kun verotuksesi on jo päättynyt, voit hakea muutosta
tekemällä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle OmaVerossa tai paperilomakkeella.
Muutoksenhakuohje on liitteenä.

Verohallinto
puh. 029 497 002 (Henkilöverotus, puhelun hinta pvm./mpm.)

Liitteet

Tilisiirrot
Muutoksenhakuohje
Verotustodistus

Verohallinnon tilinumerot

Yleisradioveron peruste
Yleisradioveron perusteena olevat tulot 41 140,00
Yleisradiovero (2,50 %) 163,00

Veroihin ja maksuihin tehtävät lisäykset ja niistä tehtävät vähennykset
Ansiotulojen tulovero 1 820,14
Työtulovähennys 1 770,46
Kotitalousvähennys 49,68
Kunnallisvero, kirkollisvero, sairaanhoitomaksu, yleisradiovero ja Ahvenanmaan
mediamaksu
Kunnallisvero (18,00 %) 6 039,38
Kotitalousvähennys 304,44
Kirkollisvero (1,00 %) 335,52
Kotitalousvähennys 16,91
Sairausvakuutuksen päivärahamaksu 519,20
Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu 177,83
Kotitalousvähennys 8,97
Yleisradiovero 163,00

Tiedot maksamista varten
Erä Maksettava määrä, euroa

1 104,61
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Basis of the Public Broadcasting Tax (YLE)

Additions to and deductions from the taxes 

Appeals

List of enclosures

Bank transfer forms 
Instructions for appeal 
Notice of assessment

Amounts to be paidDue dates of the payments
Eräpäivä

01.08.2023

If you get tax refund, you have here the text Tiedot palautuksesta = Information about your tax 
refund. In that case, also the amount of tax refund is stated here.

Example
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Kun maksat, käytä aina viitenumeroa. Kirjoita viite viitenumerokenttään. Jos viitenumerokenttää ei ole
tai et voi kirjoittaa viitettä viitenumerokenttään, kirjoita viite viestikenttään. Viitenumero on
henkilökohtainen.

Voit tarkistaa ja maksaa erääntyvät verosi tai seuraamusmaksusi OmaVerossa (vero.fi/omavero). Jos
verotuksesi muuttuu vielä esimerkiksi veroilmoituksen täydentämisen vuoksi, jäännösvero kannattaa
maksaa vasta, kun olet saanut uuden verotuspäätöksen.

Maksa vero tai seuraamusmaksu viimeistään eräpäivänä, vaikka hakisit verotukseen muutosta.

Jos et pysty maksamaan veroa tai seuraamusmaksua eräpäivään mennessä, lisää maksettavaan
määrään viivästyskorko. Voit laskea koron määrän OmaVerossa (vero.fi/omavero) tai korkolaskurilla
(vero.fi/korkolaskuri).

Jos tarvitset lisää maksuaikaa, hae maksujärjestelyä vasta eräpäivän jälkeen. Maksujärjestelyä
haetaan OmaVerossa tai puhelimitse.

Jos olet valinnut maksutavaksi e-laskun tai suoramaksun, on tilisiirtolomakkeessa maksettavan
summan tilalla tieto maksutavasta. Lisätietoja saa osoitteesta vero.fi/elasku.

Tietoa veron maksamisesta: vero.fi/henkilöasiakkaat/maksaminen

Danske Bank

Nordea

Viitenumero

FI45 8000 1070 2777 78

FI54 1660 3000 3333 39

RF19 2000 0562 1161

BIC: DABAFIHH

BIC: NDEAFIHH
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