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Verovaroilla kustannetaan

 Esimerkkejä käyttökohteista:

− terveydenhoito eli sairaalat, 

terveysasemat ja palvelutalot

− koulutus, opettajien palkat, kouluruoka ja 

opintoraha

− maanpuolustus

− sosiaaliset tuet ja avustukset

− tiet, sillat ja katuvalot

− kirjastot

− liikuntahallit ja muut harrastustilat

− päivähoito



Verokortti

 Verokortista näkyy veroprosenttisi

 Vie verokortti töihin ja seuraa tuloja sekä ennakonpidätyksen 

määrää palkkalaskelmiltasi

 Ilman verokorttia palkastasi pidätetään 60% veroa

 Oikeansuuruisella veroprosentilla vältyt mätkyiltä

 Ennakonpidätys

– tarkoittaa veroa, jonka palkanmaksaja vähentää palkastasi ja tilittää 

Verohallinnolle.



Tarvitsen uuden verokortin

 Verohallinto lähettää verokortin vuodenvaihteessa.

 Saatat tarvita uuden verokortin, jos tulosi, vähennyksesi tai 

elämäntilanteesi muuttuvat.

 Tarkista veroprosenttilaskurilla, onko veroprosenttisi oikea: 

vero.fi/verolaskuri

http://www.vero.fi/verolaskuri


Mitä tietoja tarvitsen uutta verokorttia varten? 

 Tarvitset

– arvion koko vuoden tuloista 1.1.–31.12.

– tiedot alkuvuonna saaduista tuloista ja niistä tehdyistä ennakonpidätyksistä 

 Mistä löydät tiedot?

– palkoista: palkkalaskelmasta kohdasta ”tiedot vuoden alusta”

– Kelan maksamista tuloista: Kelan sivuilta

http://www.kela.fi/asiointi


Opintoraha ja etuudet

 Verovapaita etuuksia ovat mm.

– siviilipalvelusvelvollisen päiväraha

– sotilasavustus

– asumislisä

 Veronalaista tuloa ovat mm.

– opintoraha 

– työttömyyspäiväraha

– äitiys-, isyys- ja vanhempainraha

 Etuuksia varten tarvitset etuusverokortin.



 Saat uuden verokortin vaivattomimmin 

netistä: vero.fi/omavero.

 Uuden verokortin voi tulostaa itsekin.

 Tunnistautuminen palveluun onnistuu 

verkkopankkitunnuksilla.

Tee uusi verokortti netissä

http://www.vero.fi/omavero


Veronumero

 on pakollinen kaikilla rakennustyömailla työskentelevillä

 täytyy olla näkyvissä kuvallisessa tunnistekortissa

 löytyy verokortista

 Teetkö töitä rakennustyömaalla? 

– tarkista onko veronumerosi rekisteröity julkiseen veronumerorekisteriin: 

vero.fi/veronumerorekisteri

– jos et tiedä veronumeroasi tai sitä ei ole rekisteröity, soita 

palvelunumeroomme 029 497 070

https://prosentti.vero.fi/Veronumerorekisteri/Tarkistus/VeronumeronTarkistus.aspx


Pimeä työ ei kannata

 Pimeä työ

– On tyypillistä aloilla, joissa työntekijöiden vaihtuvuus on suurta ja työsuhteen 

kesto lyhyt.

– Palkka maksetaan yleensä käteisellä. 

 Pimeän työn tekijä ja teettäjä voivat syyllistyä veropetokseen.

 Lue lisää harmaan talouden haitoista: Mustatulevaisuus.fi

http://www.mustatulevaisuus.fi/


Veroilmoitus verkossa

 Saat esitäytetyn veroilmoituksen postitse huhtikuussa.

 Tarkista ja korjaa tietosi (mm. tulot, vähennykset  ja tilinumero), 

vaikka saisitkin palautusta.

 Voit ilmoittaa muuttuneen tilinumerosi netissä OmaVerossa

 Voit täydentää veroilmoitusta kätevimmin netissä: 

vero.fi/omavero

http://www.vero.fi/omavero
http://www.vero.fi/omavero


 Ota avuksi tilitoimisto.

 Jätä veroilmoitukset ajoissa.

 Maksa verot ajallaan ja oikean suuruisina.

 Anna aina kuitti asiakkaalle, myös 

kaverille.

 Kysy apua! 

– Vero.fi

– www.uusyrityskeskus.fi

– www.yrityssuomi.fi

Verottajan vinkit uudelle yrittäjälle

http://www.vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Liikkeen_ja_ammatinharjoittaja
http://uusyrityskeskus.fi/
http://www.yrityssuomi.fi/


Pikavipit - ole tarkkana

 Pikalainoja myöntävät yritykset markkinoivat säännöllisesti 

pikalainoja veronpalautusta vastaan. 

 Pikavipit 

– Verohallinto ei maksa veronpalautuksia etukäteen.

– Jos ilmoitat pikalainayrityksen tilinumeron veronpalautuksen saamiseksi 

etukäteen, tilinumero jää Verohallinnon asiakastietoihin. 

– Pikalainaa hakeva asiakas toimii omalla riskillään. 



Jos verojenmaksuvaikeudet yllättävät

 Veron maksuun voi hakea lisäaikaa tilapäisten maksuvaikeuksien 

vuoksi.

 Miten maksujärjestelyä pyydetään?

– Voit pyytää maksujärjestelyä OmaVerossa.

– Maksujärjestelyä voit pyytää myös soittamalla palvelunumeroon 029 497 028 

(Maksujärjestelyt ja perintä).
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http://www.vero.fi/omavero


 Löydät tietoa veroasioista eri elämäntilanteissa

– mm. opiskelu, nuoret, asevelvollisuus

 Chat-asiakaspalvelu

– Voit chattailla verottajan kanssa. Chatit löydät Vero.fi:stä

eri aihealueiden alta.
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Vero.fi auttaa eteenpäin

http://www.vero.fi/


Verokampus - vero-opetussivusto nuorille 

 Verokampus on perustettu, jotta sinä voisit ottaa veroasiasi alusta 

alkaen haltuun. 

 Verokampuksella käsitellään sinua koskevia veroasioita 

mielenkiintoisesti ja käytännönläheisesti. 

 Sivustolta löydät ohjeita verokortin tekoon ja muihin yleisimpiin 

verotusasioihin liittyen.

 www.verokampus.fi

http://www.verokampus.fi/


Seuraatko meitä jo sosiaalisessa mediassa?

@verouutiset

Verohallinto

Verohallinto @verohallinto

Verona-blogiVerohallinto

https://www.facebook.com/verohallinto
https://twitter.com/Verouutiset
https://www.linkedin.com/company/finnish-tax-administration
http://veroblogit.com/
https://www.youtube.com/channel/UCVGeKHwTsAKYnksI5RArrWg


Kiitos!


