
OmaVero -
Hoida veroasiasi yhdessä osoitteessa



Mikä OmaVero?

§ OmaVero on Verohallinnon
verkkoasiointipalvelu, joka korvaa vaiheittain
lähes kaikki Verohallinnon nykyiset
verkkoasiointipalvelut
§ OmaVero kokoaa verotuksen yhteen palveluun

ja palvelusta jokainen voi nähdä verotuksensa
kokonaistilanteen
§ OmaVeroa kehitetään yhteistyössä

asiakkaiden kanssa



OmaVerossa voit esimerkiksi:

§ Tilata verokortin tai hakea ennakkoveroa
§ Antaa henkilökohtaisen, yrityksen, yhteisöjen tai

yhteisetuuksien tuloveroilmoituksen
§ Antaa ilmoituksen oma-aloitteisista veroista
§ Maksaa veroja
§ Tilata verovelkatodistuksen
§ Ilmoittaa tilinumeron
§ Katsoa omia verotustietojasi



OmaVero korvaa melkein kaikki loputkin Veron
sähköiset palvelut tulevina vuosina

§ Kiinteistö- ja varainsiirtoverotus siirtyvät
OmaVeroon
– Kiinteistö- ja varainsiirtoverotus siirtyy OmaVeroon

marraskuussa 2019
– Kiinteistötiedot verkossa-palvelu jää historiaan

§ Auto- ja valmisteverotuksen palvelut sekä
rakentamisilmoitukset siirtyvät tulevaisuudessa
OmaVeroon

§ Tulevaisuudessa tehdään myös enemmän
mobiilioptimointia, jotta palvelua olisi sujuvampaa
käyttää myös mobiililaitteella

§ Jotain jää myös OmaVeron ulkopuolelle
– Esimerkiksi Palkka.fi



OmaVeroon kirjaudutaan henkilökohtaisilla
pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai Katso-tunnisteella

Jos asioit OmaVerossa toisen puolesta, tarvitset Suomi.fi-valtuutuksen tai Katso-tunnisteen. Lue lisää valtuuttamisesta.

Henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla
tai sähköisellä henkilökortilla tai
mobiilivarmenteella voivat kirjautua:

• yksityishenkilöt
• liikkeen- ja ammatinharjoittajat
• maa- tai metsätaloudenharjoittajat
• osakeyhtiön, asunto-osakeyhtiön, osuuskunnan, avoimen

yhtiön, kommandiittiyhtiön tai yhdistyksen edustajat, jos hänellä
on kaupparekisteriin merkitty toimielinrooli, joka oikeuttaa hänet
asioimaan kyseisen tahon puolesta

Katso-tunnisteella tai henkilökohtaisilla
verkkopankkitunnuksilla, sähköisellä
henkilökortilla tai mobiilivarmenteella
voivat kirjautua:

• yhtiöt (osakeyhtiöt ja asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt)
• kaupparekisterissä olevat säätiöt ja yhdistykset

Katso-tunnisteella voivat kirjautua:

• yhtiöt (osakeyhtiöt sekä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt)
• säätiöt ja yhdistykset
• julkishallinnon organisaatiot (mm. kunnat ja seurakunnat)
• yhtymät (mm. maatalous-, metsä- ja elinkeinoyhtymät)
• kuolinpesät, joilla on Y-tunnus
• yhteisetuudet
• ulkomaalaiset kansalaiset ja yritykset



Kirjautuminen OmaVeroon

Voit kirjautua:
- pankkitunnuksilla
- varmennekortilla
- mobiilivarmennetta
- Katso-tunnisteella



Valitse kenen veroasioita haluat hoitaa



Tältä näyttää OmaVero - yksityishenkilön näkymä

Kirjaudu OmaVeroon
verkkopankkitunnuksillasi

Toiminnot-linkeistä pääset
• muokkaamaan omaa

veroilmoitustasi
• maksamaan jäännösverot
• tilaamaan verokortin ja

muuttamaan veroprosenttiasi
• tehdä oikaisuvaatimuksen

veroilmoituksestasi

Huomioitavaa-otsikon alta löydät
asiat, jotka sinun on syytä lukea tai
joihin sinun pitää reagoida

Tästä näet, mitä veroja sinun pitää
maksaa ja mihin päivään mennessä

Omat tietosi tulevat OmaVeroon
perusrekisteristä
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Luovu paperipostista, ota käyttöön sähköinen asiointi

§ Jos haluat luopua viranomaisten
lähettämästä paperipostista, ota
käyttöön sähköinen asiointi
osoitteessa suomi.fi/viestit. Tähän
tarvitset verkkopankkitunnukset.
§ Tämän jälkeen saat sekä

sähköpostiisi että Suomi.fi-viesteihin
ilmoituksen aina, kun OmaVerossa on
uutta tietoa veroasioistasi, esimerkiksi
verokortti tai veroilmoitus.

Verkkoasiointi on kätevää




