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ETUSIVU  

KATSO-tunnistautuneelle käyttäjälle avautuu ensimmäiseksi sivu, 

jossa näytetään kaikki tiettyyn KATSO-tunnisteeseen liitetyt 

verotuskohteet. Ilmoituksen tekijän on valittava valikosta se 

kohde, josta aikoo tehdä ilmoituksen. Jos kohteita on valittavana 

vain yksi, valitaan tämä. Edetään painamalla ”Jatka” – painiketta. 

Näytä ohje-painikkeella avautuu pikaohje. Tarttumalla ohjeen 

yläosaan hiirellä voit siirtää sen haluttuun kohtaan näytöllä. 

Piilota ohje-painikkeella ohje poistuu näkyvistä. 

 

Näytön yläosassa on myös valittavissa käyttöliittymän kieli 

(oletuksena suomi, vaihtoehtona ruotsi). www.vero.fi linkki ohjaa 

asiakkaan Verohallinnon internetsivuille. 

Tunnisteella kirjautuneelle käyttäjälle näytetään millä tunnisteilla 

hän on kirjautunut palveluun. Järjestelmästä kirjaudutaan ulos 

Kirjaudu ulos-valinnalla. 

http://www.vero.fi/
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ETUSIVU 

Etusivulla valitaan se toiminto joka halutaan tehdä. 

Haku – välilehti valitaan kun halutaan hakea aiemmin tehtyjä sähköisiä 

ilmoituksia tai hakemuksia (jos veroilmoitus on annettu tai hakemus 

tehty paperilla, ei sillä annettuja tietoja tai tehtyä päätöstä ole 

mahdollista hakea tämän toiminnon avulla) 

Toiminnot – välilehdellä voi antaa veroilmoituksen, asettaa 

yksittäisvakuuden tai tehdä palautushakemuksen 
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HAKU 
 

Näytölle tuodaan näkyviin vain kyseisen asiakkaan 

ilmoituksia/hakemuksia. Jos asiakas on kirjautunut KATSO-tunnisteella, 

tuodaan näkyviin vain samaisella KATSO-tunnisteella syötettyjä 

ilmoituksia/hakemuksia 

Asiatyyppi – valitaan halutaanko katsoa rekisteröidyn/satunnaisen 

veroilmoituksia, palautushakemuksia vai vakuuksia 

Vero – haku voidaan rajata koskemaan tiettyä verolajia 

Valmisteverotus- / yhteisilmoitustunnus – jos tämä kenttä on täytetty, 

kohdistuu haku vain rekisteröityneenä verovelvollisena annettuihin 

veroilmoituksiin 

Järjestysnumero/vero - yhteisilmoitustunnuksella numero annetaan 

yhden merkin mittaisena esim "1", valmisteverotustunnuksella 

annetaan muodossa "001” 

Palautustyyppi – valitaan minkälaisia palautushakemuksia halutaan 

tarkastella 

Verokausi – mahdollista hakea vain alku - tai loppupäivämäärällä 

Tila – luonnos on asiakkaan luonnokseksi tallentama, Verohallintoon 

lähettämätön ilmoitus/hakemus, Käsittelyssä olevasta asiasta ei vielä 

ole tehty päätöstä 

Vakuuden viitenumero – Päätöksellä käytetty vakuuden viitenumero 

Päätösnumero / Ilmoituksen/hakemuksen numero – numerosta voi 

antaa vain osan *merkillä 
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TOIMINTOJEN PÄÄSIVU 
 

Rekisteröityneen veroilmoitus – valitaan kun verovelvollinen 

antaa veroilmoituksen verokausittain ja verovelvollisen tiedot 

ovat luvat, rekisteröinnin tai säännölliset toiminnan perusteella 

tallennettu valmisteverotuksen asiakasrekisteriin 

Satunnaisen verovelvollisen veroilmoitus – satunnaisia 

verovelvollisia ovat väliaikaisesti rekisteröidyt toimijat 

(rekisteröinti on tehty yhtä vastaanottoa varten) ja sellaiset 

toimijat, joilla ei ole Verohallinnon myöntämää 

valmisteverolupaa kyseessä oleville tuotteille, tai joita ei ole 

rekisteröity tai joiden tietoja ei säännöllisen toiminnan 

perusteella tallennettu valmisteverotuksen asiakasrekisteriin 

Palautushakemus – kun halutaan tehdä palautushakemus 

Verohallinnolle (esim. käyttö verottomaan tarkoitukseen tai 

vienti). Palautushakemuksen tekemisestä on oma erillinen 

ohjeensa. 

Yksittäisvakuudet – valitaan kun halutaan asettaa vakuus 

(koskee vain Euroopan unionissa yhdenmukaistettuja 

valmisteveroja eli alkoholi-, tupakka- ja energiatuotteita). 

Vakuutta ei ole mahdollista antaa kansallisista veroista, esim. 

juomapakkauksista tai makeisveron alaisista tuotteista). 

Tilastotietojen ilmoitus - Jäteverovelvolliset antavat 

tilastoilmoituksen kaatopaikalle toimitetuista verottomista 

jätteistä. 
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REKISTERÖITYNEEN VEROILMOITUS 
- valmisteverotuskohteen valinta 

Valitse se verotuskohde, josta haluat antaa veroilmoituksen.  

Verotuskohde - asia josta pitää antaa oma itsenäinen 

veroilmoituksensa, esim. alkoholivero, tupakkavero jne. Jos 

verovelvollisella on useampi veroton varasto on jokainen näistä 

varastoista oma verotuskohteensa (paitsi jos verovelvollisella on 

hakemuksesta myönnetty lupa antaa yhteisilmoitus näistä). 

REKISTERÖITYNEEN VEROILMOITUS – ilmoituksen perustiedot 

Verovelvollisen tiedot – määräytyvät verotuskohteelle 

tallennettujen tietojen mukaan, näitä tietoja ei ole mahdollista 

muuttaa. 

Verokausi - oletuksena edellinen verokausi. Sähköinen 

veroilmoitus on mahdollista antaa vain 6 kk taaksepäin. 

Asiakkaan viite – täydennä halutessasi oma viitetieto. 

Ei ilmoitettavaa – rastita, jos verokaudella ei ole tapahtuma. 

Yhteydenottojen ja päätöksen kieli – Verohallinnon 

mahdollisten yhteydenottojen ja päätöksen kieleksi on 

mahdollista valita suomi tai ruotsi. 
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REKISTERÖITYNEEN VEROILMOITUS – asiakkaan yhteystiedot 

Verovelvollisen yhteystiedot – palvelu noutaa asiakastiedot 

asiakasrekisteristä. 

 

Tieto päätöksestä sähköpostiosoitteeseen – anna se 

sähköpostiosoite, johon tieto sähköisestä päätöksestä halutaan 

lähetettävän siinä tapauksessa, ettei sähköisen päätöksen 

tekeminen onnistu ilmoitusta annettaessa. HUOM. päätöstä ei 

lähetetä postitse vaan se on luettavissa vain sähköisessä 

muodossa. 

 

Yhteyshenkilö – anna sen henkilön nimi ja yhteystiedot, johon 

Verohallinto voi ottaa yhteyttä annettuun veroilmoitukseen 

liittyen. 

 

*’llä merkityt tiedot ovat pakollisia. 
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REKISTERÖITYNEEN VEROILMOITUS  

– verolliset tuotteet 

 

Valitse alasvetovalikosta tuote, josta haluat antaa 

veroilmoituksen.  

Tämän jälkeen syötä sen paljous ja paina ”Tallenna tuoterivin 

tiedot” -painiketta jotta tiedot tallentuvat järjestelmään. 

REKISTERÖITYNEEN VEROILMOITUS  

– verolliset tuotteet 

 

Kun syötetyt tiedot ovat tallentuneet, näkyvät ne listauksena 

otsikon ”Ilmoituksen verolliset tuotteet” alla. 

Uusi tuote syötetään valitsemalla ”Tuote” -valikosta seuraava 

tuote, syöttämällä sille paljous ja tallentamalla tiedot. Syötä 

tarvittava määrä tuotteita ja niiden paljouksia. 
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REKISTERÖITYNEEN VEROILMOITUS  

– verolliset tuotteet, tuotetietojen korjaaminen 

 

Jos havaitset syöttäneesi väärän paljouden, on se mahdollista 

korjata painamalla tallennettua tuoteriviä, jolloin tuotteen 

paljoustiedot aukeavat sivun ylälaitaan muokattaviksi. 

REKISTERÖITYNEEN VEROILMOITUS  

– verolliset tuotteet, tuotetietojen poistaminen 

 

Jos huomaat valinneesi väärän tuotteen, on se mahdollista 

poistaa painamalla ”Poista” -painiketta. Järjestelmä varmistaa 

vielä ennen tuoterivin poistamista, että tiedot varmasti halutaan 

poistaa. 
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REKISTERÖITYNEEN VEROILMOITUS – verottomat tuotteet, 

tuotetietojen korjaaminen tai poistaminen 

Jos havaitset syöttäneesi tuotteelle väärän paljouden, on se 

mahdollista korjata painamalla tuoteriviä sivun alalaidassa, 

jolloin syötetyn paljouden pääsee korjaamaan. 

Jos taas tuote on valittu väärin, poista koko rivi painamalla 

”Poista” -painiketta. 

Järjestelmä varmistaa vielä ennen tuoterivin poistamista, että 

tiedot varmasti halutaan poistaa. 

REKISTERÖITYNEEN VEROILMOITUS – verottomat tuotteet 

Valitse ensin veroton tuote ja tämän jälkeen seuraavasta 

alasvetovalikosta verottomuuden peruste. Tämän jälkeen syötä 

vielä tuotteen paljous ja tallenna tuoterivin tiedot. 

HUOM. Tallennettaessa sähkön verottomuuksia valitaan 

tuotteeksi aina ”Veroton sähkö” ja tallennetaan kaikki 

verottomuudet tälle tuotteelle. 

Jos kyseessä olevalla verokaudella ei ole ilmoitettavia 

verottomuuksia, etene seuraavalle sivulle painamalla ”Seuraava” 

-painiketta. 
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REKISTERÖITYNEEN VEROILMOITUS – vähennykset  

Valitse ensin verolaji (jos veroryhmään sisältyy vain yksi verolaji 

on se oletuksena), sitten vähnnyksen peruste ja vähennettävä 

euro-määrä. Tallenna tuoterivin tiedot. 

HUOM. Jos kyseessä olevalla verokaudella ei ole ilmoitettavia 

vähennyksiä, etene seuraavalle sivulle painamalla ”Seuraava” –

painiketta. 

REKISTERÖITYNEEN VEROILMOITUS – yhteenveto ja lähetys 

Tällä näytöllä on mahdollista tarkistaa syötetyt tiedot ennen 

niiden lähettämista Verohallintoon. 

Omaan käyttöön syötettävä lisätieto ei välity Verohallinnolle eikä 

tulostu päätökselle, se näkyy vain sähköisessä arkistossa. 

Jos ilmoitusta halutaan muuttaa, onnistuu se näytön 

vasemmassa laidassa olevan sivunavigaation kautta tai 

painamalla ”Edellinen” –painiketta. 

Tyhjennä lomake – painiketta painamalla poistetaan kaikki 

lomakkeelle tallennetut tiedot. 

Tallenna luonnokseksi – painiketta painamalla syötetyt tiedot 

voidaan tallentaa luonnokseksi ja niihin voidaan palata 

myöhemmin. 
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REKISTERÖITYNEEN VEROILMOITUS – yhteenveto ja lähetys 

Veroilmoitus lähetetään Verohallinnolle painamalla ”Lähetä 

ilmoitus” -painiketta.  

Ennen ilmoituksen lähettämistä järjestelmä vielä varmistaa, 

halutaanko veroilmoitus varmasti lähettää Verohallintoon. 

REKISTERÖITYNEEN VEROILMOITUS – yhteenveto ja lähetys 

Tässä tapauksessa ilmoitus on annettu myöhässä eikä sähköistä 

verotuspäätöstä ole mahdollista tehdä. Niissä tapauksissa, kun 

verotuspäätös siirtyy virkailijalle tehtäväksi, lähettää järjestelmä 

sähköpostiviestin aiemmin annettuun sähköpostiosoitteeseen 

kun valmistunut päätös on luettavissa 

Valmisteveroilmoituspalvelussa. Päätöstä ei lähetetä postitse. 
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REKISTERÖITYNEEN VEROILMOITUS – 

maksaminen 

Jos ilmoitus annetaan ajoissa on verotuspäätös 

avattavissa ja luettavissa välittömästi avaamalla 

pdf-asiakirja.  

Painamalla ”Maksa verkkopankissa” painiketta 

on mahdollista siirtyä suoraan verkkopankkiin 

maksamaan lasku. 

Lasku voidaan myös tulostaa myöhempää 

maksamista varten. 

Seuraava veroilmoitus 

Jos sinulla on tarve antaa useampi kuin yksi 

veroilmoitus, palaa Toiminnot-sivun alkuun ja 

aloita seuraavan ilmoituksen täyttäminen 

valitsemalla vero, jota ilmoitus koskee. 
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SATUNNAISEN VEROVELVOLLISEN VEROILMOITUS 

- ilmoituksen perustiedot 

 

KATSO-tunnistautuneet toimijan katsotaan aina toimivan 

kaupallisesti. Jos haluat tehdä yksityishenkilön veroilmoituksen, 

kirjaudu Valmisteveroilmoituspalveluun VETUMA-tunnisteella. 

 

Valitse mahdollisten yhteydenottojen ja verotuspäätöksen 

kieleksi joko suomi tai ruotsi. 

 

Kun kyseessä ovat yhdenmukaistetun valmisteverotuksen alaiset 

tuotteet (alkoholi, tupakka tai energiatuotteet) joista on asetettu 

vakuus, tulee vakuuden viitenumero antaa, jotta järjestelmä voi 

tehdä automaattipäätöksen. Muiden verojen kohdalla ruutu 

jätetään tyhjäksi. 

SATUNNAISEN VEROVELVOLLISEN 

VEROILMOITUS 

 – veron valinta 

Satunnaisen verovelvollisen, joka antaa veroilmoitusta yhdestä 

vastaanottamastaan tuote-erästä, tulee ensin valita se vero, jota 

ilmoitus koskee. 
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SATUNNAISEN VEROVELVOLLISEN VEROILMOITUS 

- verolliset tuotteet 

 

Valitse tuote, josta veroilmoitus halutaan antaa 

alasvetovalikosta. Syötä sen jälkeen tuotteen paljous. 

 

”Tallenna tuotteen tiedot” - painiketta tulee aina painaa, jotta 

syötetyt tuotetiedot tallentuisivat sähköiseen järjestelmään 

 

Kun syötetyt tiedot ovat tallentuneet järjestelmään, näkyvät ne 

listauksena otsikon ”Ilmoituksen verolliset tuotteet” alla. Syötä 

tarvittava määrä tuotteita ja niiden paljouksia. 

SATUNNAISEN VEROVELVOLLISEN VEROILMOITUS 

- verolliset tuotteet, tietojen korjaaminen tai poistaminen 

 

Jos haluat muokata syötetyn tuotteen paljoutta, paina tuoteriviä 

jolloin ”Paljous” -kenttä avautuu muokattavaksi. 

Tallennetut tiedot on mahdollista poistaa painamalla ”Poista” -

painiketta. Ennen tietojen poistamista järjestelmä vielä 

varmistaa, halutaanko tuoterivi varmasti poistaa. 

Kun kaikki tuotetiedot on syötetty, etene painamalla ”Seuraava”. 
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SATUNNAISEN VEROVELVOLLISEN VEROILMOITUS 

- verottomat tuotteet 

 

Valitse ensin tuote, jota verottomuus koskee. 

 

Tämän jälkeen valitse verottomuuden peruste alasvetovalikosta. 

Syötä verottoman tuotteen määrä ja tallenna tuotteen tiedot. 

 

Kun tiedot ovat tallentuneet järjestelmään, näkyvät ne otsikon 

”Ilmoituksen verottomat tuotteet” alla. 

SATUNNAISEN VEROVELVOLLISEN VEROILMOITUS 

- verottomat tuotteet, tietojen korjaaminen tai poistaminen 

 

Jos haluat korjata tallennettua paljoutta, paina tallennettua 

tuoteriviä, jolloin ”Paljous” -kenttää on mahdollista muokata. 

 

Jos tallennettu tuote on väärä, poistetaan se painamalla ”Poista” 

-painiketta, Järjestelmä varmistaa vielä ennen tuoterivin 

poistamista, että se varmasti halutaan poistaa. 
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SATUNNAISEN VEROVELVOLLISEN VEROILMOITUS 

- yhteenveto ja lähetys 

 

Yhteenveto ja lähetys sivulla on mahdollista tarkistaa syötetyt 

tiedot ennen niiden lähettämista Verohallintoon. 

Jos ilmoituksella havaitaan virheitä voi niitä palata korjaamaan 

näytön vasemmassa laidassa olevan sivunavigaation kautta. 

Tyhjennä lomake -painiketta painamalla poistetaan kaikki 

lomakkeelle tallennetut tiedot 

Lähetä ilmoitus painamalla ”Lähetä ilmoitus” –painiketta. Ennen 

veroilmoituksen lähettämistä Verohallinnolle järjestelmä 

varmistaa vielä, että ilmoitus varmasti halutaan lähettää. Jos 

ilmoitus on valmis, painetaan ”OK” -painiketta. Tässä vaiheessa 

on vielä mahdollista peruuttaa lähetys painamalla ”Peruuta” -

painiketta. 
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SATUNNAISEN VEROVELVOLLISEN VEROILMOITUS 

- maksaminen 

 

Jos ilmoitus on annettu ajoissa ja tarvittaessa etukäteen 

aetettava vakuun on kunnossa, on verotuspäätös avattavissa ja 

luettavissa välittömästi avaamalla pdf-asiakirja.  

Painamalla ”Maksa verkkopankissa” painiketta on mahdollista 

siirtyä suoraan verkkopankkiin maksamaan lasku. 

Lasku voidaan myös tulostaa myöhempää maksamista varten. 

Seuraava veroilmoitus 

Jos sinulla on tarve antaa useampi kuin yksi veroilmoitus, palaa 

Toiminnot-välilehden alkuun ja aloita seuraavan ilmoituksen 

täyttäminen valitsemalla vero, jota ilmoitus koskee. 

Tässä tapauksessa järjestelmä ei ole pystynyt tekemään 

sähköistä päätöstä (ilmoitus on joko annettu myöhässä tai 

tarvittavaa vakuutta ei ole annettu). Niissä tapauksissa, kun 

verotuspäätös siirtyy virkailijalle tehtäväksi, lähettää järjestelmä 

sähköpostiviestin aiemmin annettuun sähköpostiosoitteeseen 

kun valmistunut päätös on luettavissa 

Valmisteveroilmoituspalvelussa. Päätöstä ei lähetetä postitse. 
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YKSITTÄISVAKUUDET 
 

Euroopan unionissa yhdenmukaistetun valmisteveron alaisista 

tuotteista (alkoholi, tupakka ja nestemäiset polttoaineet) tulee 

asettaa vakuus ennen niiden lähettämistä Suomeen. Vakuus on 

tuotteista myöhemmin kannettavaksi tulevan veron suuruinen. 

YKSITTÄISVAKUUDET – asiakkaan vakuudet 

 

Järjestelmä tarkistaa onko asiakkaalla aiempia vakuuksia ja 

näyttää sekä luonnostilassa olevat, että käyttämättömät 

vakuudet. Kun vakuutta tehdään ensimmäistä kertaa tai kun 

aiemmat vakuudet on jo käytetty, on tämä sivu tyhjä. 
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YKSITTÄISVAKUUDET – asiakkaan vakuudet 

 

Tässä tapauksessa asiakkaalla on kolme aikaisempaa vakuutta: 

kaksi luonnostilassa oleva, joka odottaa vakuuden asettamista ja 

yksi valmis, käytettävissä oleva vakuus. 

Uuden vakuuden perustaminen aloitetaan painamalla 

”Seuraava”. 

YKSITTÄISVAKUUDET – lähetyserää koskevat tiedot 

 

Täytä nimi ja osoitetiedot. 

 

KATSO -tunnistautuneen toimijan katsotaan aina toimivan 

kaupallisesti. Jos haluat asettaa vakuudenyksityishenkilönä, 

kirjaudu Valmisteveroilmoituspalveluun VETUMA -tunnisteella. 

 

Valmistevero maksettu kuljetuksen lähtömaassa 

Kyllä: Tuotteista on maksettu valmisteverot lähtömaassa 

(verollinen kuljetus). 

Ei: Tuotteet lähetetään verottomasta varastosta ja ne 

liikkuvat verottomuusjärjestelmässä (veroton kuljetus). 
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YKSITTÄISVAKUUDET – lähetyserää koskevat tiedot 

 

Jos valmistevero on maksettu kuljetuksen lähtömaassa 

(verollinen kuljetus), valitse myös se vero, jota vakuus koskee. 
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YKSITTÄISVAKUUDET – lähetyserää koskevat tiedot 

 

Jos kyseessä taas on veroton kuljetus, täytä toimituspaikan 

tiedot. 

 

Anna myös lähettäjän valmisteveronumero ja paina ”Hae 

lähettäjän luvan tiedot”. Järjestelmä hakee lähettäjän nimi- ja 

osoitetiedot FINSEED-rekisteristä. 

 

Jos lähettäjä on kotimaassaan luokiteltu viinin pientuottajaksi, 

rastita ko. ruutu. Tällöin lähettäjän tietoja ei haeta Finseedistä 

vaan ne tallennetaan itse järjestelmään seuraavalla ruudulla. 
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YKSITTÄISVAKUUDET – lähetyserää koskevat tiedot 

 

Jos tuotteiden lähettäjä on luokiteltu viinin pientuottajaksi 

kotimaassaan, tarvitaan vakuuden asettamiseksi myös 

pientuottajan nimi ja osoitetiedot. 
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YKSITTÄISVAKUUDET – vastaanotettavat tuotteet / vero 

 

Valitse alasvetovalikosta vastaanotettava tuote ja syötä sen 

paljous. Tallenna tiedot. 

 

Syötä tarvittava määrä tuotteita ja paljouksia. 

YKSITTÄISVAKUUDET – vastaanotettavat tuotteet / vero, 

tietojen korjaaminen / poistaminen 

 

Kun tuotetiedot ovat tallentuneet järjestelmään, näkyvät ne 

otsikon ”vastaanotettavat tuotteet” alla.  Jos havaitset 

syöttäneesi väärän paljouden, on se mahdollista korjata 

painamalla ko. tuoteriviä jolloin paljous avautuu muokattavaksi. 

 

Jos olet vahingossa syöttänyt väärän tuotteen, poista koko 

tuoterivi painamalla ”Poista” -painiketta. Järjestelmä varmistaa 

vielä ennen tuoterivin poistamista, että se varmasti halutaan 

poistaa. 
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YKSITTÄISVAKUUDET – vastaanotettavat tuotteet / vero 

 

Kun kaikki halutut tuotteet paljouksineen on syötetty 

järjestelmään, siirry vakuuden maksamiseen. Tämän jälkeen 

järjestelmä pyytää vielä varmistusta halutaanko vakuus perustaa. 

 

Voit myös aloittaa alusta, tällöin kaikki järjestelmään tallennetut 

tiedot menetetään. 
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YKSITTÄISVAKUUDET – maksaminen 

 

Anna myös IBAN-tilinumerosi ja BIC-tunnisteesi. Jos myöhemmin 

veroilmoituksen antamisen yhteydessä havaitaan, että vakuutta 

on maksettu liikaa, palauttaa Verohallinto automaattisesti liikaa 

maksetun vakuuden tässä annettujen tietojen mukaisesti. 
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YKSITTÄISVAKUUDET – maksaminen 

 

Kun kaikki tuotteet on syötetty, voit ”maksaminen” sivulla 

vielä tarkistaa, että syötetyt tiedot ovat oikein. Jos havaitset 

virheitä, voit palata korjaamaan niitä vasemmalla olevan 

sivunavigaation kautta tai painamalla sivun alalaidassa 

olevaa ”Edellinen” -painiketta. 

 

Valitse maksutapa: halutessasi voit välittömästi siirtyä 

verkkopankkiin maksamaan vakuutta. Kun Verohallinto on 

saanut kuittauksen maksusta, voit tulostaa käyttöösi 

valmisteveronumeron lähettäjää varten. 

Maksamisessa tarvittavat tiedot voi myös tulostaa 

myöhempää maksamista varten. Tällöin vakuus jää 

luonnostilassa Valmisteveroilmoituspalveluun odottamaan 

sen maksamista. 
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YKSITTÄISVAKUUDET – yhteenveto 

 

Yhteenveto sivulla näytetään vakuuden maksamisessa tarvittavat 

tiedot ja vakuuden tilan. 

 

Jos vakuus maksetaan heti verkkopankissa, niin ohjelman näyttää 

tämän sivun. Vakuuden tilana on silloin ’Vakuus asetettu’. 
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TILASTOTIETOJEN ILMOITUS 
 

Jäteverovelvolliset antavat veroilmoituksen lisäksi myös 

tilastoilmoituksen verottomista jätteistä.  
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TILASTOTIETOJEN ILMOITUS – valmisteverotuskohteen valinta 

 

Valitse se verotuskohde, josta haluat antaa veroilmoituksen.  

TILASTOTIETOJEN ILMOITUS – ilmoituksen perustiedot 

 

Verovelvollisen tiedot – määräytyvät verotuskohteelle 

tallennettujen tietojen mukaan, näitä tietoja ei ole mahdollista 

muuttaa. 

Verokausi - oletuksena edellinen verokausi. Sähköinen 

veroilmoitus on mahdollista antaa vain 6 kk taaksepäin. 
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TILASTOTIETOJEN ILMOITUS – tuotteet 

 

Tuotetietojen tallennus aloitetaan valitsemalla alasvetovalikosta 

tuoteryhmä.  

Tämän jälkeen avautuu uusi rivi, jossa on valittavina tähän 

tuoteryhmään kuuluvat nimikkeet. 

Nimikkeen valinnan jälkeen tulee alasvetovalikkoon näkyviin 

valittuun nimikkeeseen kuuluvat tuotteet ja määrä -kenttä. 

Tämän jälkeen painetaan ”Tallenna tuoterivin tiedot”. 

Uusi tuote syötetään toistamalla tuoteryhmän, tuotenimikkeen 

ja tuotteen valinnat, syöttämällä sille paljous ja tallentamalla 

tiedot. Syötä tarvittava määrä tuotteita ja niiden paljouksia. 

TILASTOTIETOJEN ILMOITUS – tuotteet 

 

Kun syötetyt tiedot ovat tallentuneet, näkyvät ne listauksena 

otsikon ”Ilmoituksen tuotteet” alla. 

Jos havaitset syöttäneesi väärän paljouden on se mahdollista 

korjata painamalla tallennettua tuoteriviä, jolloin tuotteen 

paljoustiedot aukeavat sivun ylälaitaan muokattaviksi. 

Jos taas tuote on valittu väärin, poista koko rivi painamalla 

”Poista” –painiketta. Järjestelmä varmistaa vielä ennen tuoterivin 

poistamista, että tiedot varmasti halutaan poistaa. 
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TILASTOTIETOJEN ILMOITUS – yhteenveto ja lähetys 

 

Kun kaikki tilastoitavat tuotteet on tallennettu niin ilmoitus 

voidaan lähettää Verohallintoon ”Lähetä ilmoitus” –painikkeella. 

 

Ennen lopullista lähettämistä ohjelma vielä pyytää varmistusta 

halutaanko ilmoitus lähettää. 

 

Tietojen lähetyksen jälkeen ohjelma näyttää yhteenvedon 

kaikista ilmoituksella tallennetuista jätteistä. 


