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OMA-ALOITTEISTEN VEROJEN 
OIKAISUVAATIMUS (kansilehti) 
Tällä lomakkeella voit  hakea oikaisua 
oma-aloitteisten verojen verotuspäätöksiin, 
rekisteröintipäätöksiin sekä laiminlyöntimaksu- 
ja myöhästymismaksupäätöksiin. 

Verohallinto 
PL 650 
00052 VERO 

Käytä tätä lomaketta kansilehtenä, kun haet muutosta otsikossa mainittuihin päätöksiin oikaisuvaatimuksella. Ilmoita aina, mitä
päätöksiä oikaisuvaatimus koskee. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ovat päätöksen liitteenä.  
Lisätietoa verovalitus- ja oikaisumenettelyistä on vero.fi-sivuilla: (Verovalitusmenettelyä koskeva ohje ja Oikaisulautakuntamenettelyn 
ohjeet). 
I Verovelvollinen 
Nimi 

Y-tunnus tai henkilötunnus
Ilmoita arvonlisäverotunniste tai verorekisterinumero vain, jos sinulla ei ole suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta. 

Arvonlisäverotunniste Verorekisterinumero 

Lähiosoite 

Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero 

Lisätietoja antaa 

II Valitse, mihin vaadit oikaisua 
Arvonlisävero 
Arpajais-, apteekki- ja/tai vakuutusmaksuvero 
Ennakkoperintä (mm. ennakonpidätys tai lähdevero tai työnantajan sosiaaliturvamaksu / sairausvakuutusmaksu) 
Arvonlisävero-, ennakkoperintä- tai muu lupa- tai rekisteröintiasia taikka verokauden pituutta koskeva asia 
Valmistevero (mm. veroa koskeva päätös, laiminlyöntimaksu) 
Laiminlyöntimaksu (EU-yhteenvetoilmoitus, kuntapalautusilmoitus, tulorekisteritiedot tai vuosivalvonta) 
Laiminlyöntimaksu (rakentamisilmoitus) 
Myöhästymismaksu (oma-aloitteinen tai valmisteveron veroilmoitus annettu myöhässä) 
Myöhästymismaksu (tulorekisteritiedot) 

Päätösnumero päätöksestä, johon haet muutosta Päätöksen verokausi tai verokaudet 

Perustelut (Jos oikaisuvaatimuksen perustelut ovat hyvin lyhyet, voit kirjoittaa ne tähän. Muuten kirjoita perustelut erilliselle liitteelle.) 

III Vaatimus täytäntöönpanokiellosta tai keskeytyksestä veron perimiseen 

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan täytäntöönpanon kieltoa tai keskeytystä veron perimiseen. 
Täytäntöönpanon kiellon/keskeytyksen aikana verolle kertyy viivästyskorkoa ja mahdollista veronlisäystä normaalisti. 

Päiväys ja allekirjoitus 
Päiväys Allekirjoitus 

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48312/verovalitusmenettely%C3%A4-koskeva-ohje2/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47966/oikaisulautakuntamenettelyn-ohjeet/
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