VEROKORTTIOHJE
Tarvitset verokorttia,
kun menet töihin.
Verokortti täytyy viedä työnantajalle heti
kun aloitat uudessa työssä.
Jos et ole vienyt verokorttiasi,
työnantaja joutuu ottamaan
60 % veroa palkastasi.

Jos olet kadottanut verokorttisi tai
siinä oleva palkkaraja tai veroprosentti
ei tunnu sopivalta,
voit tilata uuden verokortin
netistä osoitteesta www.vero.fi/verokortti
(tarvitset verkkopankkitunnukset)
tai soittamalla verotoimiston

Veroprosentti on sitä suurempi
mitä enemmän saat palkkaa.
Kun haet verokorttia,
on tärkeää yrittää arvioida tarkasti,
paljonko palkkaa saat koko vuoden aikana.

verokorttinumeroon p. 020 697 000
tai käymällä omassa verotoimistossasi (katso
lähimmän verotoimiston osoite netistä
www.vero.fi Tietoa Verohallinnosta >
Yhteystiedot > Verotoimistot.

Sinulle on lähetetty verokortti kotiin
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Saat verokortin työnantajalta takaisin, kun
työsuhde loppuu.
Työnantaja on merkinnyt korttiin, kuinka paljon
on maksanut sinulle palkkaa.

VEROTUSPÄÄTÖS
Jos olet maksanut vuoden aikana liian paljon
tai liian vähän veroa, sinulle tulee siitä tieto
seuraavana keväänä.
Saat keväällä veroilmoituksen kotiisi.

Jos olet maksanut liikaa,
saat rahaa takaisin veronpalautuksina
seuraavassa joulukuussa.
Jos taas liian vähän,
voit joutua maksamaan jälkiveroa eli “mätkyjä”.

Parasta olisi yrittää saada veroprosentti
pysymään mahdollisimman sopivana.
Pyydä siihen apua verotoimistosta!
Voit hakea uuden kortin
missä tahansa vaiheessa vuotta,
jos sinusta alkaa näyttää siltä,
ettei ensin arvioimasi tuloraja olekaan sopiva.

