
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 

– Ennen uusien toiminnallisuuksien julkaisua palvelua 
testataan yhdessä asiakkaiden kanssa

– Palvelusta tulleet asiakaspalautteet käsitellään 
säännöllisesti ja OmaVeroa kehitetään myös tulleiden 
palautteiden perusteella

3/22/20192



Henkilöasiakkaiden veroilmoitus / 

Verotustiedot

Veroprosentti / Verokortti Verokortti verkossa

Veroilmoitus verkossa

2018 2020 20212019

Valmisteveroilmoitukset

Kiinteistöilmoitus verkossa  

Autovero 

Kiinteistöveroilmoitus ja kiinteistötiedot

VEROHALLINNON VERKKOPALVELUT SIIRTYVÄT OMAVEROON

Yhteisöjen 

tuloverotus
Henkilöverotus

Selvityspyynnöt ja niihin vastaaminen

Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen 

ja maksaminen

Verojen maksaminen 

Yhteisöjen tuloverotus

Varainverotus

Autoverotuksen palvelut

Valmisteverotuksen palvelut

Tilinumeron ilmoittaminen

3/22/20193



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
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Asiointiroolit

▪ Toiminnon kautta voi asioida 

henkilön puolesta, jos käyttäjällä 

on henkilöltä Suomi.fi-valtuutus 

tai oikeus asioida alaikäisen 

lapsen puolesta.

▪ Valittuaan henkilön Valtuudet-

palvelussa käyttäjä siirtyy 

kyseisen henkilön asiakassivulle.
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Yleistä OmaVerosta

▪ Asiakkaalle tarjotaan automaattisesti oikeat verolomakkeet täytettäväksi.

▪ Asiakaalle näytetään hänelle kirjautumishetkellä mahdolliset toiminnot (esim. 

henkilöasiakaalle ei näytetä yritysten käyttämiä palveluja tai lomakkeita).

▪ Palvelu ei ole reaaliaikainen. Tiedot liikkuvat molempiin suuntiin  pääosin arkisin 

päivän viiveellä (maksut näkyvät pidemmällä viiveellä).

▪ Verohallinnosta lähtevät päätökset ja kirjeet näkyvät OmaVerossa aikaisemmin 

kuin postin tuomina.

▪ Poikkeuksena joitakin reaaliaikaisia palveluja esim. ennakkoverot ja 

verovelkatodistus.
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Asiakkaan etusivu

▪ Asiakkaan etusivun yläosassa ovat 

OmaVeron erääntyneet tai erääntyvät 

verot, huomiot ja pikalinkit OmaVeron 

yleisimpiin toiminnallisuuksiin.

▪ Sivun alaosassa ovat välilehdet:

– Verot

– Suoritetut maksut ja palautukset

– Muut maksettavat verot (näytetään, jos on 

sisältöä)

– Selvityspyynnöt (näytetään, jos on sisältöä)

– Tehdyt toimenpiteet

– Postilaatikko

– Asiakastiedot
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Etusivun yläosa

▪ Erääntynyt kokonaissaldo tai erääntyvät verot (OmaVerossa olevien verolajien 

osalta) päivittyy kirjauduttaessa.

▪ Huomioitavaa (kriittisiä- ja informatiivisia huomautuksia) Suomi.fi-viestit.

▪ Toiminnot (yleisimmät pikalinkit ja kaikki toiminnot)

▪ Laittamalla puhelinnumeron käyttäjäprofiiliin vältät yhteystietojen täyttämisen.
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Kaikki toiminnot

▪ Asiakas pääsee tarkastelemaan kaikkia 

toimintoja napsauttamalla asiakkaan 

etusivulta Kaikki toiminnot.

▪ Toiminnot on eritelty eri otsikoiden alle:

– Veroilmoitusten tekeminen

– Vähennykset

– Maksaminen

– Todistukset

– Hakemukset

– Oikaisuvaatimukset

– Asiakastiedot
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Verot-välilehti

▪ Asiakkaan etusivun alaosassa on 

ensimmäiseksi Verot-välilehti, jolta asiakas 

näkee verolajikohtaiset tiedot.

▪ Asiakas näkee verolajin kortilta:

– max. kolme seuraavaksi erääntyvää erää 

– seuraavan veroilmoituksen määräpäivän.

– veronpalautuksen tai jäännösveron tiedot

▪ Klikkaamalla verolajin nimeä, asiakas 

pääsee kyseisen verolajin tietoihin ja 

toimintoihin (verolajin sivulle).
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Henkilön tulovero sivu

▪ Asiakas näkee yläosasta, millä sivulla hän on.

▪ Sivun yläosassa näkyy vain henkilön tuloveroon

liittyviä tietoja ja linkkejä.

▪ Sivun alaosassa on eri verovuosien kortteja.

– Sis. pikalinkkejä eri verovuosina mahdollisiin toimintoihin.

– Viimeksi päättyneen vuoden oranssissa laatikossa 

näytetään verotuksen valmistumisen jälkeen tietoja 

jäännösverosta tai veronpalautuksesta.

▪ Verolajiin liittyviä asiakkaan tekemiä toimenpiteitä 

ja verohallinnon lähettämiä päätöksiä ja kirjeitä.

▪ Asiakas pääsee aloitussivulle klikkaamalla

murupolusta Etusivu.
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Suoritetut maksut ja palautukset -välilehti

▪ Välilehdelle on koottu asiakkaan 

maksut ja palautukset.

▪ Asiakas pääsee tarkastelemaan 

välilehdeltä sitä, mihin veroihin 

kukin maksu tai palautus on 

käytetty. Asiakas näkee myös 

maksun käytön 

myöhästymismaksuun ja korkoon.

▪ Lisäksi asiakas näkee hänelle 

maksetut palautukset ja mistä 

hyvityksistä palautus on 

muodostunut.
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Selvityspyynnöt  -välilehti

▪ Välilehti sisältää asiakkaalle lähetetyt selvityspyyntökirjeet ja asiakkaan niihin 

antamat vastaukset.

▪ Asiakas voi vastata selvityspyyntöön niin kauan, kun linkit ovat näkyvissä.

▪ Vastaus annetaan tapauskohtaisesti joko vapaamuotoisesti tai 

määrämuotoisena (täydennetään hakemukselle tai ilmoitukselle)
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Tehdyt toimenpiteet -välilehti 

▪ Tehdyt toimenpiteet -välilehdellä asiakas näkee viimeisimmät OmaVerossa 

tehdyt toimenpiteet.

– Ei lähetettyjä ovat toimenpiteet, jotka asiakas on tallentanut keskeneräisenä.

– Lähetettyjä ovat toimenpiteet, jotka asiakas on lähettänyt, mutta tiedot eivät vielä ole siirtyneet 

verohallinnon järjestelmiin.

– Vastaanotettuja ovat toimenpiteet, jotka ovat siirtyneet verohallinnon järjestelmiin.

▪ Napsauttamalla Näytä kaikki asiakas pääsee tarkastelemaan kaikkia 

OmaVerossa tehtyjä ilmoituksia, hakemuksia ja pyyntöjä.
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Postilaatikko - Päätökset ja kirjeet

▪ Välilehdellä näkyvät verohallinnon lähettämät päätökset ja kirjeet.

– otsikon alta asiakas löytää mm. esitäytetyn veroilmoituksen ja verokortit.

▪ Napsauttamalla Näytä kaikki, asiakas pääsee tarkastelemaan kaikkia päätöksiä 

ja kirjeitä.
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Asiakastiedot-välilehti

▪ Välilehdellä ovat kootusti 

asiakkaan voimassa olevat 

tiedot:

– Asiakkaan nimi ja osoite sekä 

mahdollinen y-tunnus

– Tilinumero

– Toimiala

– Oma-aloitteisten verojen 

verokaudet

– Postin toimitustapa
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Kuluvan vuoden vähennyksen ilmoittaminen

▪ Klikkaamalla linkkiä Veroilmoitukset ja verotustiedot pääsee ilmoittamaan  

kuluvalle vuodelle joitakin yksittäisiä vähennyksiä. Asiakas voi valita haluaako 

hän ilmoittaa vain tietoja esitäytetylle veroilmoitukselle vai tilata samalla myös 

uuden verokortin.

▪ Valittavissa olevat vähennykset. 

– Matkakulut 

– Kotitalousvähennys

– Työasuntovähennys

– Tulonhankkimisesta aiheutuneet kulut 

– Elatusvelvollisuusvähennys
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Verokortin ja Ennakkoveron hakeminen ja muuttaminen 

▪ Klikkaamalla esim. linkkiä Verokortit ja 

Ennakkoverot.

▪ Asiakas voi hakea lisäennakkoa 

edelliselle vuodelle. Lisäennakon voi 

hakea ilmoittamalla tulot ja vähennykset  

tai ilmoittamalla pelkästään maksettavan 

määrän.
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Päättynyt verovuosi

Kuluva verovuosi
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Tietojen ilmoittaminen esitäyttöä varten

▪ Asiakas voi ilmoittaa esim. 2018 vuoden esitäytetylle veroilmoitukselle tietoja jo 

2.1.2019 alkaen siihen asti, kun esitäytetty veroilmoitus julkaistaan OmaVerossa. 

▪ Alkuvuodesta ilmoitettavia tietoja ovat:

– Tulot: vuokratulot ja muut luovutukset

– Vähennykset: matkakulut, kotitalousvähennys, työasuntovähennys, veronmaksukyvyn 

alentumisvähennys, elatusvelvollisuusvähennys, alijäämähyvityksen lapsikorotus, 

Ahvenanmaan vähennykset ja metsälahjavähennys.

▪ Lisäksi henkilöasiakas on voinut antaa seuraavat tulolähdelomakkeet 16.1. alkaen:

– Elinkeinotoiminnan veroilmoitus, maa- ja metsätalouden veroilmoitukset (5, 2 ja 2C).
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Veroilmoituksen antamisen ajankohta ja määräpäivä

▪ Asiakas pääsee OmaVerossa 

korjaamaan esitäytetyn veroilmoituksen 

tietoja ja lisäämään uusia tietoja sen 

jälkeen kun esitäytetty veroilmoitus on 

julkaistu (maaliskuussa).

▪ Määräpäivä näytetään OmaVerossa. 

Veroilmoitusta voi kuitenkin korjata  

verotuksen päättymiseen asti.

▪ Veroilmoituksen antamiseen voi myös 

hakea lisäaikaa OmaVerossa.

▪ Jos veroilmoituksessa ei ole korjattavaa, 

asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään.
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Veroilmoitukselle siirtyminen

▪ Asiakas pääsee antamaan 

veroilmoituksen klikkaamalla Asiakkaan 

etusivun Toiminnot-otsikon alta 

Veroilmoitukset ja verotustiedot.

▪ Kohdassa "Minkä vuoden verotustietoja 

haluat ilmoittaa?" asiakas klikkaa viimeksi 

päättynyttä vuotta.

▪ Kun verovuosi on valittu, asiakas klikkaa 

Tulovero-otsikon alta Esitäytetty 

veroilmoitus.
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Veroilmoituksen toiminnallisuuksia

▪ Veroilmoituksen antaminen koostuu vaihepolun 

viidestä vaiheesta:

1. Taustatiedot

2. Esitäytetyt tulot ja vähennykset

3. Muut tulot

4. Muut vähennykset

5. Esikatsele ja lähetä.

▪ Asiakas liikkuu palvelussa joko napsauttamalla sivun 

alalaidan Edellinen ja Seuraava -painikkeita tai 

klikkaamalla vaihepolun kohtaa. 
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Veroilmoituksen toiminnallisuuksia

▪ Asiakas pääsee eri vaiheissa ilmoittamaan 

tietoja vastaamalla Kyllä, jolloin erittelykentät 

tulevat näkyviin. Kentät sulkeutuvat 

valitsemalla Ei ja mahdolliset jo syötetyt tiedot 

poistuvat asiakkaan siirtyessä vaihepolun 

seuraavaan vaiheeseen.

▪ Pohjatietoa sisältävän näkymän asiakas saa 

avattua ja suljettua nuoli-painikkeesta.
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2. Esitäytetyt tulot ja vähennykset

▪ Asiakas pääsee muokkaamaan esitäytettynä 

olevia etuuksia ja eläkkeitä napsauttamalla 

Muokkaa.

▪ Uusi etuus lisätään napsauttamalla + Lisää 

uusi etuus.

▪ Uusi eläke lisätään napsauttamalla + Lisää 

uusi eläke.
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3. Muut tulot

▪ Vaiheessa 3. Muut tulot asiakas voi 

ilmoittaa tuloja, joista ei ole esitäytettyä 

tietoa.

▪ Vastaamalla Kyllä kyseisen tulon 

kohdalla asiakas pääsee syöttämään 

uusia tietoja joko avautuviin kenttiin tai 

painikkeen kautta erilliselle tuloerittelylle. 

▪ Sivun alaosassa on Näytä lisää -painike, 

jota napsauttamalla asiakas saa näkyviin 

laajemman listan tuloista. Listan saa taas 

piilotettua napsauttamalla Piilota.
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4. Muut vähennykset

▪ Ensin on listattuna yleisimmät 

vähennykset:

– Matkakulut

– Kotitalousvähennykset

– Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut

– Tulonhankkimismenot

– Korot

▪ Tämän jälkeen tulevat Muut vähennykset. 

▪ Lisää vähennysvaihtoehtoja asiakas saa 

näkyviin napsauttamalla Näytä lisää sivun 

alalaidasta. Listan saa piilotettua 

klikkaamalla Piilota.
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Liitteiden lisääminen

▪ Asiakkaalla on mahdollisuus lisätä liite tiettyihin tuloihin ja vähennyksiin 

kyseisen tiedon erittelyllä. Liitteen voi lisätä seuraavissa tapauksissa:

– Arvopapereiden luovutus

– Erityisalan matkakulut

– Elatusvelvollisuusvähennys

– Kotitalousvähennys ulkomailla tehdystä työstä

– Tulontasaus tai eläketulon jaksotus

– Ulkomaan ansiotulot
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5. Esikatsele ja lähetä

▪ Vaiheessa asiakkaalle näytetään kaikki 

esitäytetyt tiedot sekä lisätyt ja muutetut tiedot.

▪ Mikäli asiakas haluaa korjata tietoja, tapahtuu 

se vaihepolun siinä vaiheessa, jossa kyseinen 

tieto on ilmoitettu.

▪ Asiakas lähettää veroilmoituksen 

napsauttamalla Lähetä.

▪ Jos asiakas napsauttaa Peruuta, hän poistuu 

veroilmoitukselta tallentamatta tietoja.

▪ Myös keskeneräiseksi jäänyt ilmoitus 

lähetetään ja jatketaan myöhemmin edellä 

esitettyyn tapaan.
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Vastaanottokuittaus ja Tehdyt toimenpiteet välilehti

▪ Lähettämisen jälkeen asiakas saa vahvistuksen 

veroilmoituksen vastaanottamisesta.

▪ Lähetetty veroilmoitus näkyy Asiakkaan etusivun 

Tehdyt toimenpiteet -välilehdellä.

▪ Ilmoitus näkyy "Lähetetty" kohdassa

– Asiakas voi tällöin vielä muokata veroilmoitusta tai poistaa 

sen.

▪ Kun lähetetty veroilmoitus on siirtynyt tilaan 

"Vastaanotettu", voi sitä enää vain katsella.

▪ Jos muokkaamistarvetta tulee myöhemmin, avataan 

ilmoitus kohdasta Veroilmoitukset ja verotustiedot
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Maksaminen

▪ Klikkaa esim. etusivulta 

Verojen maksaminen.

▪ Voit siirtyä suoraan omaan 

verkkopankkiisi maksamaan 

haluamasi summa (heti maksu).

▪ Mikäli asiakas haluaa maksaa

muutoin, hän saa Henkilön

tuloveron viitenumeron ja 

tilinumeron sivun alaosasta.
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