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KIRJAUTUMINEN PALVELUUN 

Valmisteverotusilmoituspalveluun kirjaudutaan 

Vetuma-tunnuksella kohdasta ’Kirjaudu 

yksityishenkilönä’. 

Tämän jälkeen kirjaudutaan palveluun joko 

mobiilivarmennetta tai pankkitunnistusta käyttäen. 
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ETUSIVU 

Etusivulla valita se toiminto, joka halutaan tehdä. 

Haku – välilehti valitaan kun halutaan hakea aiemmin tehtyjä 

sähköisiä ilmoituksia (jos veroilmoitus on annettu paperilla, ei 

sillä annettuja tietoja tai sen perusteella tehtyä päätöstä ole 

mahdollista hakea tämän toiminnon avulla) 

Toiminnot – välilehdellä voi antaa veroilmoituksen tai asettaa 

vakuuden 
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HAKU -TOIMINTO 
 

Näytölle tuodaan näkyviin vain kyseisen asiakkaan 

ilmoituksia/hakemuksia. Kun asiakas on kirjautunut Vetuma-

tunnisteella, tuodaan näkyviin VAIN samaisella Vetuma-tunnisteella 

syötettyjä ilmoituksia. 

Asiatyyppi – valitaan satunnaisen veroilmoitukset  tai  vakuudet 

Vero – haku voidaan rajata koskemaan tiettyä verolajia 

Valmisteverotus- / yhteisilmoitustunnus – jätetään tyhjäksi 

Järjestysnumero/vero – jätetään tyhjäksi 

Palautustyyppi – jätetään tyhjäksi 

Verokausi / veropäivä – mahdollista hakea vain alku - tai 

loppupäivämäärällä 

Tila – luonnos on asiakkaan luonnokseksi tallentama, Verohallintoon 

lähettämätön ilmoitus, Käsittelyssä olevasta asiasta ei vielä ole tehty 

päätöstä 

Vakuuden viitenumero – Päätöksellä käytetty vakuuden viitenumero 

Päätösnumero / Ilmoituksen numero – numerosta voi antaa vain osan 

*merkillä 
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TOIMINTOJEN PÄÄSIVU 
 

Satunnaisen verovelvollisen veroilmoitus – valitaan, kun 

halutaan antaa veroilmoitus yksityishenkilönä 

Satunnaisen verovelvollisen veroilmoitus (yritys) – valitaan 

niissä tilanteissa kun järjestelmään on kirjauduttu 

pankkitunnuksin, mutta veroilmoitus halutaan antaa yrityksen 

puolesta 

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. 
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SATUNNAISEN VEROVELVOLLISEN VEROILMOITUS – 

yksityishenkilö 
 

Valitse se vero, josta haluat antaa veroilmoituksen. Jos veroilmoitus 

halutaan antaa useammasta verosta, esim. sekä alkoholista että 

tupakasta, tulee näistä antaa omat erilliset veroilmoituksensa. 

Huomioitavaa on, että alkoholijuomia tai tiettyjä virvoitusjuomia 

sisältävästä tavaraerästä tulee antaa myös juomapakkaus-veroilmoitus. 

SATUNNAISEN VEROVELVOLLISEN VEROILMOITUS – ILMOITUKSEN 

PERUSTIEDOT 

Valitse, annetaanko veroilmoitus yksityishenkilönä (tuotteet ovat 

tulleet omaan käyttöön) vai kaupallisena toimijana (jos annat 

veroilmoituksen kaupallisen toimijana, siirry ohjeen sivulle 16). 

Tuotteiden vastaanottopäivä – merkitään milloin verovelvollinen on 

vastaanottanut tuotteet. 

Kauppalaskun numero(t) – täydennetään kauppalaskun tai -laskujen 

numerot. 

Asiakkaan viite – asiakas voi halutessaan täydentää oman viitteensä. 

Yhteydenottojen ja päätöksen kieli – Verohallinnon mahdollisten 

yhteydenottojen ja päätöksen kieleksi on mahdollista valita joko suomi 

tai ruotsi. 

Vakuuden viitenumero – jos tuotteista on asetettu vakuus (alkoholi, 

tupakka ja energiatuotteet), tulee viitenumero syöttää tähän kohtaan. 
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SATUNNAISEN VEROVELVOLLISEN VEROILMOITUS 

– ASIAKKAAN YHTEYSTIEDOT 

 

Verovelvollisen yhteystiedot – annetaan verovelvollisen nimi, 

lähiosoite, postitoimipaikka ja maa (*’llä merkityt tiedot ovat 

pakollisia) 

 

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 

SATUNNAISEN VEROVELVOLLISEN VEROILMOITUS 

– VEROLLISET TUOTTEET 

 

Käsiteltävän tuotteen tiedot – valitse ensin tuote, tämän jälkeen 

syötä sen määrä.  

 

HUOM. Jokaisen valitun tuotteen ja sille annetun paljouden 

jälkeen tulee aina muistaa painaa ”Tallenna tuotteen tiedot” 

jotta annetut tiedot tallentuisivat järjestelmään. 
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SATUNNAISEN VEROVELVOLLISEN VEROILMOITUS 

– VEROLLISET TUOTTEET 

 

Kun tuotetiedot on onnistuneesti tallennettu järjestelmään, 

näkyvät ne sivun alalaidassa, kohdassa ”Ilmoituksen verolliset 

tuotteet”. 

SATUNNAISEN VEROVELVOLLISEN VEROILMOITUS 

– VEROLLISET TUOTTEET, TIETYT ALKOHOLITUOTTEET 

 

Joidenkin alkoholituotteiden ollessa kyseessä tulee ilmoituksella 

antaa myös paljous litroina koko ilmoitetulta 

etyylialkoholisenttilitra paljoudelta.  
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SATUNNAISEN VEROVELVOLLISEN VEROILMOITUS 

– VEROLLISET TUOTTEET, TUPAKKATUOTTEET 

 

Tupakkatuotteiden ollessa kyseessä tulee ilmoituksella antaa 

myös vähittäismyyntihinta koko ilmoitetulta paljoudelta.  

Muiden verojen osalta riittää, kun ilmoitetaan tuote ja paljous. 
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SATUNNAISEN VEROVELVOLLISEN VEROILMOITUS 

– VEROLLISET TUOTTEET, SÄHKÖSAVUKENESTEET 

Sähkösavukenesteissä ilmoitettu millilitramäärä on eriteltävä 

pakkauskokojen mukaan. Pakkauskoot ilmoitetaan kappaleina. 
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SATUNNAISEN VEROVELVOLLISEN VEROILMOITUS 

– VEROLLISET TUOTTEET, tietojen korjaaminen / poistaminen 

 

Jos haluat tässä vaiheessa syötettyjä paljouksia, on niitä 

mahdollista korjata painamalla sinisellä näkyvää tuoteriviä, 

jolloin ko. kohta aukeaa korjattavaksi (katso alla). Koko rivi on 

myös mahdollista poistaa painamalla ”Poista” nappulaa. 

Ennen tuoterivin poistamista järjestelmä vielä varmistaa, 

halutaanko tuoterivin tiedot varmasti poistaa. 

SATUNNAISEN VEROVELVOLLISEN VEROILMOITUS 

– VEROLLISET TUOTTEET, tallennetun paljouden muuttaminen 

 

Tupakkatuotteelle on syötetty väärä vähittäismyyntihinta. 

Painamalla tuoteriviä, saadaan uudelleen näkyviin kentät 

”Käsiteltävän tuotteen tiedot” tilassa, jossa niitä voidaan 

muokata ja annetut tiedot voidaan korjata. 
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SATUNNAISEN VEROVELVOLLISEN VEROILMOITUS 

– VEROLLISET TUOTTEET 

 

Seuraavan tuotteen syöttäminen:  

Jos veroilmoitettavia tuoteryhmiä on useita, valitse ”Käsiteltävän 

tuotteen tiedot” -kohdasta uusi tuote, syötä sille paljous ja paina 

jälleen ”Tallenna tuotteen tiedot” -painiketta. Toista kunnes 

kaikki tuotteet on syötetty. 

 

SATUNNAISEN VEROVELVOLLISEN VEROILMOITUS 

– VEROLLISET TUOTTEET 

 

Kun kaikki ne tuotteet, joista veroilmoitus halutaan antaa, on 

syötetty ja näkyvät sivun alareunassa, voidaan ”Seuraava” 

painiketta painamalla edetä seuraavalle sivulle. 
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SATUNNAISEN VEROVELVOLLISEN VEROILMOITUS 

– VEROTTOMAT TUOTTEET 

 

Yksityishenkilön veroilmoitus: verottomuudet koskevat vain 

kaupallista toimijaa, eivät yksityishenkilöä. Siirry seuraavalle 

sivulle. 

Kaupallinen toimija (kun perustietoja antaessa on valittu, että 

veroilmoitus annetaan kaupallisesta toiminnasta): siirry sivulle 

16. 

SATUNNAISEN VEROVELVOLLISEN VEROILMOITUS 

– YHTEENVETO JA LÄHETYS 

 

Yhteenveto ja lähetys sivulla on mahdollista tarkistaa annetut 

tiedot vielä kerran, ennen niiden lähettämistä Verohallinnolle. 

Jos annettuja tietoja on tarvetta muokata, on se mahdollista 

vasemman sivunavigaation kautta. 

 

Painamalla ”Tyhjennä lomake” poistetaan kaikki ilmoitukselle 

syötetyt tiedot. 

 

Jos tiedot ovat oikein, lähetetään ne Verohallinnolle painamalla 

”Lähetä ilmoitus” painiketta. 
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SATUNNAISEN VEROVELVOLLISEN VEROILMOITUS 

– YHTEENVETO JA LÄHETYS 

 

Ennen ilmoituksen lähettämistä järjestelmä tarkistaa vielä, että 

ilmoitus varmasti halutaan lähettää Verohallintoon. Tässä 

vaiheessa on vielä mahdollista peruuttaa lähetys painamalla 

”Peruuta” painiketta.  Jos kaikki on kunnossa, ilmoitus lähetetään 

painamalla ”OK” painiketta. 

SATUNNAISEN VEROVELVOLLISEN VEROILMOITUS 

– YHTEENVETO JA LÄHETYS 

 

Tässä tapauksessa järjestelmä ei ole pystynyt tekemään 

verotuspäätöstä. Järjestelmä ei pysty tekemään sähköistä 

päätöstä niissä tilanteissa, joissa ilmoitus on annettu myöhässä 

tai kun kyseessä ovat EU:ssa yhdenmukaistetun 

valmisteverotuksen alaiset tuotteet (alkoholi, tupakka tai 

energiatuotteet) eikä niistä ole asetettu etukäteisvakuutta tai 

vakuuden viitenumeroa ei oletu tallennettu ilmoitukselle. Näissä 

tapauksissa Verohallinnon virkailija käsittelee ilmoituksen ja sen 

valmistuttua verovelvollinen saa ilmoituksen tästä aiemmin 

antamaansa sähköpostiosoitteeseen. 
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SATUNNAISEN VEROVELVOLLISEN VEROILMOITUS 

– MAKSAMINEN 

 

Kun ilmoitus on lähetetty Verohallinnolle tekee järjestelmä 

verotuspäätöksen välittömästi. Verotuspäätös on avattavissa 

painamalla pdf-kuvaketta 

Järjestelmä ilmoittaa myös  käytettiinkö mahdollisesti ennalta 

asetettu vakuus kokonaisuudessaan veron maksamiseen, tuleeko 

veroa maksaa lisää vai palauttaako Verohallinto maksettua 

vakuutta. 

Verotuspäätös voidaan joko tulostaa myöhempää maksamista 

varten tai halutessaan asiakas voi samantien siirtyä 

verkkopankkiin maksamaan. 
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SATUNNAISEN VEROVELVOLLISEN VEROILMOITUS - 

yritys 

 

Kun haluat antaa veroilmoituksen yrityksen puolesta, valitse 

”Satunnaisen verovelvollisen veroilmoitus (yritys)” 

SATUNNAISEN VEROVELVOLLISEN VEROILMOITUS, yritys – 

TOIMINTOJEN PÄÄSIVU 

 

Maatunnuksena on oletuksena FI (Suomi). Tämän alapuolelle 

annetaan yrityksen Y-tunnus. 

Ulkomaalaisen yrityksen osalta täytetään maatunnus ja yrityksen 

kotimaassaan käyttämä, yrityksen identifioiva  tunnus. 

Tämän jälkeen painetaan ’Hae tiedot’ jolloin asiakstiedoista 

haetaan sinne mahdollisesti tallennettuja asiakastietoja. 
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SATUNNAISEN VEROVELVOLLISEN VEROILMOITUS, yritys – 

TOIMINTOJEN PÄÄSIVU 

Valitse se vero, josta haluat antaa veroilmoituksen. Jos 

veroilmoitus halutaan antaa useammasta verosta, esim. sekä 

alkoholista että tupakasta, tulee näistä antaa omat erilliset 

veroilmoituksensa. Huomioitavaa on, että alkoholijuomia tai 

tiettyjä virvoitusjuomia sisältävästä tavaraerästä tulee antaa 

myös juomapakkaus-veroilmoitus. 

SATUNNAISEN VEROVELVOLLISEN VEROILMOITUS, yritys – 

ILMOITUKSEN PERUSTIEDOT 

 

Tuotteiden vastaanottopäivä: syötä tuotteiden vastaanottopäivä 

tai valitse se kalenterista. Vastaaottopäivä ei voi olla 

tulevaisuudessa. 

Kauppalaskun numero(t): syötä kauppalaskun tai –laskujen 

numerot 

Asiakkaan viite: syötä tarvittaessaa  

Yhteydenottojen ja päätöksen kieli: valitse Verohallinnon 

mahdollisten yhteydenpottojen ja päätöksen kieleksi joko suomi 

tai ruotsi 

Vakuuden viitenumero: täytetään kun on asetettu vakuus 

(koskee EU:ssa yhdenmukaistetun verotuksen tuotteita: alkoholi, 

tupakka ja energiatuotteet) 
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SATUNNAISEN VEROVELVOLLISEN VEROILMOITUS, yritys – 

ASIAKKAAN YHTEYSTIEDOT 

 

Verovelvollisen yhteystiedot: täytä nimi, postilokero / lähiosoite, 

postitoimipaikka ja maa. 

Tieto päätöksestä sähköpostiosoitteeseen: täytä 

sähköpostiosoite jonne tieto valmiista päätöksestä lähetetään 

(niissä tapauksissa, joissa järjestelmä ei pysty tekemään sähköistä 

päätöstä). HUOM. kun veroilmoitus on annettu 

Valmisteveroilmoituspalvelun kautta, annetaan verotuspäätös 

vain sähköisessä muodossa, sitä ei lähetetä kirjeitse. 

Yhteyshenkilö: täytä yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite tai 

puhelinnumero Verohallinnon mahdollisten yhetydenottojen 

varalta. 

SATUNNAISEN VEROVELVOLLISEN VEROILMOITUS, yritys – 

VEROLLISET TUOTTEET 

 

Käsiteltävän tuotteen tiedot: valitse tuote josta veroilmoitus 

halutaan antaa ja syötä sille paljous. Tämän jälkeen paina 

”Tallenna tuoterivin tiedot” painiketta. 

 

Ilmoituksen verolliset tuotteet: kun tuoterivi on tallennettu, 

näkyy se sivun alalaidassa. Syötettyjä tuotetietoja on mahdollista 

päästä muuttamaan painamalla tuoteriviä tai se on myös 

mahdollista poistaa kokonaan painamalla ”Poista” painiketta. 
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SATUNNAISEN VEROVELVOLLISEN VEROILMOITUS, yritys – 

VEROLLISET TUOTTEET 

 

Tuotteita ja niiden määriä syötetään tarvittava määrä.  

Kun kaikki veroilmoitettavat tuotteet on syötetty, siirry 

eteenpäin painamalla ”Seuraava” painiketta. 

SATUNNAISEN VEROVELVOLLISEN VEROILMOITUS, yritys – 

VEROLLISET TUOTTEET, paljouden korjaaminen 

 

Jos syötetyissä määrissä havaitaan virhe, painamalla tuoteriviä  

pääset korjaamaan syötetyn paljouden kohdassa ”Käsiteltävän 

tuotteen tiedot”. Tämän jälkeen tallenna tuoterivin tiedot. 
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SATUNNAISEN VEROVELVOLLISEN VEROILMOITUS, yritys – 

VEROLLISET TUOTTEET, tuoterivin poistaminen 

 

Jos havaitset valinneesi väärän tuotteen, poista koko tuoterivi 

painamalla ”Poista” painiketta. 

Ennen tuoterivin poistamista järjestelmä vielä varmistaa, että 

tuoterivi varmasti halutaan poistaa. 

SATUNNAISEN VEROVELVOLLISEN VEROILMOITUS, yritys – 

VEROTTOMAT TUOTTEET 

 

Valitse tuote, jota verottomuus koskee, valitse tämän jälkeen 

verottomuuden peruste ja syötä paljous. Syötä tarpeellinen 

määrä tuotteita. 

Järjestelmään tallennetut tiedot näkyvät sivun alareunassa 

kohdassa ”Ilmoituksen verottomat tuotteet”. Painamalla 

tuoteriviä, on mahdollista korjata syötetty paljous. 

Jos on vahingossa valittu väärä tuote, poistetaan se painamalla 

”Poista” painiketta. Järjestelmä varmistaa ennen tuoterivin 

poistamista, että se varmasti halutaan poistaa. 
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SATUNNAISEN VEROVELVOLLISEN VEROILMOITUS, yritys – 

YHTEENVETO JA LÄHETYS 

 

Yhteenveto ja lähetys -sivulla voit vielä ennen veroilmoituksen 

lähettämistä tarkistaa, että annetut tiedot ovat oikein. Jos 

havaitset virheitä, on ne mahdollista palata korjaamaan 

käyttämällä vasemmalla olevaa sivunavigaatiota. 

SATUNNAISEN VEROVELVOLLISEN VEROILMOITUS, yritys – 

YHTEENVETO JA LÄHETYS 

 

Jos annetut tiedot ovat oikein tai kun ne on korjattu, lähetä 

ilmoitus Verohallinnolle painamalla ”Lähetä ilmoitus” -painiketta. 

Ennen ilmoituksen lähettämistä järjestelmä vielä varmistaa, että 

ilmoitus varmasti halutaan lähettää. 
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SATUNNAISEN VEROVELVOLLISEN VEROILMOITUS, yritys – 

MAKSAMINEN 

 

Kun ilmoitus on lähetetty Verohallinnolle tekee järjestelmä 

verotuspäätöksen välittömästi. Verotuspäätös on avattavissa 

painamalla pdf-kuvaketta. Järjestelmä ei pysty tekemään 

sähköistä päätöstä niissä tilanteissa, joissa ilmoitus on annettu 

myöhässä tai kun kyseessä ovat yhdenmukaistetut verot 

(alkoholi, tuppakka tai energiatuotteet) eikä niistä ole asetettu 

etukäteisvakuutta. Näissä tapauksissa Verohallinnon virkailija 

käsittelee ilmoituksen ja verotuspäätöksen valmistuttua 

verovelvollinen saa ilmoituksen tästä aiemmin antamaansa 

sähköpostiosoitteeseen. Ilmoitus on valmistumisensa jälkeen 

luettavissa Valmisteverotuspalvelun arkistossa. 

Jos vakuus on asetettu asianmukaisesti, ilmoittaa järjestelmä 

tässä vaiheessa, käytettiinkö koko vakuus veron maksamiseen, 

tuleeko maksaa lisää vai palauttaako Verohallinto maksettua 

vakuutta. 

Verotuspäätös voidaan joko tulostaa myöhempää maksamista 

varten tai halutessaan asiakas voi samantien siirtyä 

verkkopankkiin maksamaan. 
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SATUNNAISEN VEROVELVOLLISEN VEROILMOITUS, yritys – 

MAKSAMINEN 

Onnistuneen maksamisen jälkeen päätös on selailtavana ja 

tulostettavana ruudulla olevan pdf-linkin kautta. 

Päätöksen saa esiin myös hakunäytön kautta. 
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YKSITTÄISVAKUUDET 
 

Yhdenmukaistetun valmisteveron alaisista tuotteista (alkoholi, 

tupakka ja energiatuotteet) tulee asettaa vakuus ennen 

tuotteiden 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 yksittäisvakuutta tehdään ensimmäistä kertaa tai 

aiemmat vakuudet on käytetty, on tämä sivu tyhjä. 

Tässä tapauksessa asiakkaalla on kaksi asetettua vakuutta ja 

kolme luonnostilassa olevaa, jotka odottavat vakuuden 

maksamista. 
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YKSITTÄISVAKUUDET, yksityishenkilö 

– LÄHETYSERÄÄ KOSKEVAT TIEDOT 

Vastaanottajan tiedot: täytä vastaanottajan yhteystiedot. 

Tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia. 

Lähetyserän tiedot:  

Toimitteko: Valitse oikea vaihtoehto; yksityishenkilö jos tilatut 

tuotteet tulevat omaan käyttöön ja kaupallinen toimija jos 

tuotteet tilataan kaupallisessa tarkoituksessa. Jos olet 

kaupallinen toimija, siirry ohjeen sivulle 32. 

Tuotteiden arvioitu vastaanottopäivä: ei voi olla 

menneisyydessä 

Vero, jota vakuus koskee: valitse se vero, jota vakuus koskee: 

alkoholi, tupakka tai nestemäiset polttoaineet. Huom. vakuutta 

ei voi asettaa kansallisista valmisteveroista mm. 

juomapakkausverosta. 

YKSITTÄISVAKUUDET 

– VASTAANOTETTAVAT TUOTTEET / VERO 

 

Käsiteltävän tuotteen tiedot: syötä tuote ja sille paljous. 

Tallenna tämän jälkeen tiedot painamalla ”Tallenna” painiketta. 



Verohallinto                                                                             Valmisteveroilmoituspalvelu  - Vetuma kirjautuneen käyttöohje   26 / 36 
Valmisteverotus                                                                     29.11.2016 
 
 

 

 

 

YKSITTÄISVAKUUDET 

– VASTAANOTETTAVAT TUOTTEET / VERO 

 

Kun tuotteet ja niiden paljoudet on tallennettu, näkyvät ne 

listauksena Vastaanotettavat tuotteet -otsikon alla. 

Etyylialkoholisenttilitrojen laskenta: 

litrat x volym% = tyylialkoholisenttilitrat 

esim. 500 litraa 48 %:sta juomaa 

=> 500 x 48 =24 000 etylalk.cl 

 

YKSITTÄISVAKUUDET 

– VASTAANOTETTAVAT TUOTTEET / VERO 

 

Jos havaitset, että syöttämäsi paljous on väärin, on tuoteriviä 

painamalla mahdollista päästä korjaamaan paljous. Tämän 

jälkeen paina jälleen ”Tallenna” painiketta jotta korjatut tiedot 

tallentuisivat järjestelmään. 
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YKSITTÄISVAKUUDET 

– VASTAANOTETTAVAT TUOTTEET / VERO 

 

Jos havaitset, että olet vahingossa syöttänyt väärän tuotteen, 

tulee koko tuoterivi poistaa painamalla ”Poista” painiketta. 

Järjestelmä varmistaa vielä, että tuotteen tiedot varmasti 

halutaan poistaa. 

YKSITTÄISVAKUUDET 

– VASTAANOTETTAVAT TUOTTEET / VERO 

 

On myös mahdollista aloittaa tuotetietojen syöttäminen alusta 

painamalla ”Aloita alusta” painiketta. Tällöin kaikki jo 

Valmisteveroilmoituspalveluun tallennetut tiedot katoavat.  

Järjestelmä varmistaa vielä ennen järjestelmään syötettyjen ja 

tallennettujen tietojen poistamista, että vakuuden asettaminen 

varmasti halutaan aloittaa alusta 
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YKSITTÄISVAKUUDET 

– VASTAANOTETTAVAT TUOTTEET / VERO 

 

Kun vakuuteen kuuluvat tuotteet on tallennettu, voidaan siirtyä 

vakuuden perustamiseen ja maksamiseen ”Siirry vakuuden 

maksamiseen” -linkistä. 

Järjestelmä pyytää vielä vahvistusta voidaanko vakuuden 

perustamisessa jatkaa eteenpäin. 



Verohallinto                                                                             Valmisteveroilmoituspalvelu  - Vetuma kirjautuneen käyttöohje   29 / 36 
Valmisteverotus                                                                     29.11.2016 
 
 

 

 

 

  

YKSITTÄISVAKUUDET 

– MAKSAMINEN 

 

Kun kaikki tuotteet on syötetty, voidaan ”maksaminen” 

välilehdellä vielä tarkistaa, että syötetyt tiedot ovat oikein. Tässä 

vaiheessa on vielä mahdollista palata korjaamaan väärin 

syötettyjä tietoja vasemmalla olevan sivunavigaation kautta tai 

”Edellinen”-painiketta painamalla. 

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 

 

Valitse maksutapa: halutessasi voit saman tien 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 

Valmisteveroilmoituspalvelu -järjestelmään odottamaan sen 

maksamista. 
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YKSITTÄISVAKUUDET 

– YHTEENVETO 

 

Jos vakuutta ei makseta saman tien, ilmoittaa järjestelmä, että se 

on käytettävissä vasta kun se on maksettu. 

YKSITTÄISVAKUUDET 

– YHTEENVETO 

 

Jos vakuus on maksettu välittömästi verkkopankin kautta, 

ilmoittaa järjestelmä, että se on asetettu. 
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YKSITTÄISVAKUUDET, kaupallinen toimija 

– LÄHETYSERÄÄ KOSKEVAT TIEDOT 

Kun toimit kaupallisesti, valitse ”kaupallisena toimijana”. 

Anna tuotteiden arvioitu vastaanottopäivä ja valitse oikea vero 

alasvetovalikosta. Tämän jälkeen paina ”Seuraava”. 

YKSITTÄISVAKUUDET, kaupallinen toimija 

– VASTAANOTETTAVAT TUOTTEET / VERO 

 

Valitse vastaanotettava tuote, anna tämän jälkeen tuotteen 

paljous. Kun kyseessä ovat tupakkatuotteet, anna vielä koko 

tuotemäärän yhteenlaskettu vähimmäismyyntihinta. Tallenna. 
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YKSITTÄISVAKUUDET, kaupallinen toimija 

– VASTAANOTETTAVAT TUOTTEET / VERO 

 

Kun tuotetiedot on tallennettu järjestelmään, näkyvät ne sivun 

alalaidassa, kohdassa Vastaanotettavat tuotteet. 

YKSITTÄISVAKUUDET, kaupallinen toimija 

– VASTAANOTETTAVAT TUOTTEET / VERO 

 

Tarvittaessa jatka tuotetietojen syöttämistä kunnes kaikki 

vastaanotettavat tuotteet tietoineen on syötetty järjestelmään. 

Tämän jälkeen siirry vakuuden maksamiseen. 
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YKSITTÄISVAKUUDET, kaupallinen toimija 

– MAKSAMINEN 

 

Järjestelmä pyytää IBAN-tilinumeron ja BIC-tunnisteen. 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, kaupallinen toimija 

– MAKSAMINEN 

 

Kun kaikki tuotteet on syötetty, voi ”maksaminen” sivulla vielä 

tarkistaa, että syötetyt tiedot ovat oikein. Jos tässä vaiheessa 

huomaat virheitä syötetyissä tiedoissa voit palata korjaamaan 

väärin syötettyjä tietoja vasemmalla olevan sivunavigaation 

kautta tai sivun alalaidassa olevaa ”Edellinen” -painiketta 

painamalla. 

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 

Valmisteveroilmoituspalvelu-järjestelmään odottamaan sen 

maksamista. 
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YKSITTÄISVAKUUDET, kaupallinen toimija 

– YHTEENVETO 

 

Jos vakuuden maksaminen jätetään myöhemmäksi, on 

yhteenvetosivulla nähtävissä maksettavan vakuuden määrä, 

vakuuden viitenumero sekä vakuuden tila.  

Tämän lisäksi jos vakuuden asettajan tiliyhteystiedot on annettu, 

näkyvät ne tällä sivulla. 


