Veroinfoa tilitoimistoille 4.9.2018, klo 13.00-15.30
Chat-kysymyksiä ja vastauksia - Suomi.fi-valtuudet
Mitkä yritysmuodot voivat valtuuttaa Suomi.fi:ssä jo nyt?
Seuraavat yritysmuodot voivat jo nyt valtuuttaa asianhoitajansa Suomi.fi-palvelussa:


Osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, liikkeen- ja ammatinharjoittaja, maa- ja
metsätaloudenharjoittaja, osuuskunnat, säätiöt (kaupparekisterissä), henkilöasiakkaat

On hyvä huomata, että kaikki ylläolevat yritysmuodot voivat jatkaa asiointia myös Katsolla.
Verohallinto suosittelee kuitenkin Suomi.fi-valtuuksien käyttöönottoa. Suomi.fi-valtuudet toimivat
Verohallinnon palveluissa marraskuun alusta 2018.
Seuraavat yritysmuodot ja heidän asianhoitajansa eivät voi vielä valtuuttaa Suomi.fi-palvelussa ja
jatkavat asiointia vielä Katso-roolien avulla:


Yhdistykset, säätiöt, elinkeinoyhtymät, verotusyhtymät, kuolinpesät, ulkomaalaiset
kansalaiset ja yritykset, yhteisetuudet, kunnat, julkiset toimijat

Lisätietoa vero.fi.
Mikä Suomi.fi-valtuutus pitää antaa asiakasyrityksen ja kirjanpitäjän välille?
Veroasiointia varten on kaksi Suomi.fi-valtuutta, joiden nimet ovat veroasioiden hoito ja
veroilmoittaminen.
Veroasioiden hoito -valtuus oikeuttaa valtuutetun hoitamaan kaikkia veroasioita valtuuttajan
puolesta kaikissa Verohallinnon asiointikanavissa. Tällä valtuudella asianhoitaja voi asioida myös
OmaVerossa. Veroasioiden hoito -valtuudella asianhoitaja voi nähdä, korjata ja ilmoittaa kaikkia
yrityksen veroasioita. Myös oikaisuvaatimuksiin annetut Verohallinnon ja verotuksen
oikaisulautakunnan päätökset näkyvät OmaVerossa.
Veroilmoittaminen-valtuudella asianhoitaja voi antaa valtuuttajan puolesta vain veroilmoituksia ja
muita veroasioiden hoitoon liittyviä ilmoituksia. Tällä valtuudella asianhoitaja ei pääse OmaVeroon.
Lisätietoa vero.fi-taulukosta.
Miksi elinkeinonharjoittajien ja maa- ja metsätaloudenharjoittajien sekä heidän
asianhoitajiensa on tärkeä muistaa marraskuun alku 2018?
Jos elinkeinonharjoittajan (toiminimi) tai maa- ja metsätaloudenharjoittajan asianhoitaja hoitaa
yrittäjän veroasioita OmaVerossa, asianhoitajan on saatava yrittäjältä uusi Suomi.fi-valtuutus
ennen marraskuun alkua 2018.
Asianhoitaja pitää valtuuttaa uudelleen, koska henkilöyrittäjien OmaVero-näkymä laajenee
marraskuun alussa. Verohallinto suosittelee, että elinkeinonharjoittajat sekä maa- ja
metsätaloudenharjoittajat tekevät valtuutuksen Suomi.fi-valtuudet palvelussa.
Asianhoitajat voivat jatkaa asiointia myös Katsolla, mutta myös silloin on haettava uusi Katsorooli ennen marraskuuta 2018. Uuden Katso-roolin nimi on "Henkilön ja yrittäjän OmaVero" ja
sen voi hakea Katso-palvelussa. Henkilön ja yrittäjän OmaVero -rooli toimii vain OmaVerossa.
Elinkeinonharjoittajat sekä maa- ja metsätaloudenharjoittajat voivat jatkaa Katsolla, jos:




asianhoitajan yhtiömuoto on jokin muu kuin osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö tai
toiminimi (esimerkiksi yhdistys tai elinkeinoyhtymä).
yrittäjällä ei ole käytössään sähköisiä tunnisteita (henkilökohtaisia pankkitunnuksia, HSTkorttia tai mobiilivarmennetta).

Olen yrittäjä ja hoidan itse veroasiointiani OmaVerossa. Pitääkö minun valtuuttaa tai
hankkia Suomi.fi-valtuus, jotta pääsen OmaVeroon?
Ei tarvitse. Kaupparekisteriin merkityillä toimielinrooleilla pääsee marraskuussa 2018 kirjautumaan
suoraan OmaVeroon omalla henkilökohtaisella tunnisteella (pankkitunnukset, HST-kortti,
mobiilivarmenne). Myös YTJ:n merkityt elinkeinonharjoittajat pääsevät OmaVeroon samalla tavalla.
Kaupparekisteriin ja YTJ:hin merkittyjä toimielinrooleja ovat:


toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, hallituksen puheenjohtaja, selvitysmies,
isännöitsijä, elinkeinonharjoittaja, vastuunalainen yhtiömies, yhtiömies, oikeutettu
(nimenkirjoitusoikeus)

Olen elinkeinonharjoittajan asianhoitaja ja minulla on veroasioiden hoitamiseen Katso-rooli
Vero - kaikki. Asiakkaallani ei ole käytössään henkilökohtaista tunnistetta, joten valtuutus
pitää tehdä vielä Katsossa. Sisältääkö nykyinen käytössä oleva Vero - Kaikki -rooli myös
uuden Henkilön ja yrittäjän OmaVero -roolin?
Ei sisällä. Vanhat Katso-roolit eivät muutu automaattisesti uusiksi Suomi.fi-valtuuksiksi tai uudeksi
Katso-rooliksi.
Jos elinkeinonharjoittajan asianhoitaja hoitaa asiakkaan veroasioita OmaVerossa, tätä varten on
haettava uusi Suomi.fi-valtuus tai uusi Katso-rooli Henkilön ja yrittäjän OmaVero. Uusi valtuutus
pitää tehdä ennen marraskuun alkua 2018.
Muuttuvatko vanhat Katso-roolit automaattisesti Suomi.fi-valtuuksiksi?
Eivät muutu. Jos asianhoitajan valtuuttamisessa siirrytään käyttämään Katson sijaan Suomi.fivaltuuksia, valtuutukset on tehtävä uudestaan. Valtuutuksen voi tehdä Suomi.fi-palvelussa
(https://www.suomi.fi/valtuudet-tunnistaudu/)
Pitääkö jokaisen hankkia ensin itselleen Suomi.fi-tunniste, jotta voi tehdä tai ottaa vastaan
Suomi.fi-valtuuspyyntöjä?
Ei ole erillistä Suomi.fi-tunnistetta, joka pitäisi hankkia. Valtuuksia voi myöntää tai pyytää Suomi.fipalvelussa ( https://www.suomi.fi/valtuudet-tunnistaudu/ ) ja palveluun kirjaudutaan
henkilökohtaisella tunnisteella.
Mihin asti Katso-palvelun siirtymäaika on?
Katso-palvelu ajetaan alas vuoden 2019 loppuun mennessä. Kaikki yritysmuodot voivat
halutessaan jatkaa asiointia Katso-roolien avulla tähän asti.
Verohallinto suosittelee ottamaan Suomi.fi-valtuuden käyttöön, jos se on yritysmuodon osalta
mahdollista.
Lue lisää vero.fi.

Valtuuttaako asiakas Suomi.fi-valtuudet palvelussa tilitoimiston vai jonkin henkilön
tilitoimistossa (esimerkiksi kirjanpitäjä)?
Asiakas valtuuttaa tilitoimiston eli Y-tunnuksen. Tämä tilitoimiston saama valtuus voidaan tämän
jälkeen siirtää tilitoimiston sisällä kirjanpitäjälle.
Verohallinto on laatinut askel-ohjeita valtuuksien tekemiseen. Lue esimerkiksi ohje Asiakasyritys
valtuuttaa tilitoimiston ja Tilitoimisto valtuuttaa kirjanpitäjän.
Tunnistaudun sisään Suomi.fi Valtuudet -palveluun ja yritän asioida yritykseni puolesta,
mutta en näe yritystäni palvelussa. Miten toimin?
Tarkista, että yrityksesi kaupparekisteritiedot ovat kunnossa. Jotta voit asioida yrityksen puolesta,
sinulla pitää olla kaupparekisteriin merkitty toimielinrooli, joka oikeuttaa asioimaan tai olet saanut
valtuutuksen yrityksen toimitusjohtajalta tai nimenkirjoitusoikeudelliselta.
Kaikki elinkeinonharjoittajat (toiminimi) eivät ole rekisteröityneet kaupparekisteriin.
Voivatko nämä valtuuttaa Suomi.fi:ssä?
Suomi.fi Valtuudet -palvelu hyödyntää myös YTJ:n rekisteriä.
Voiko valtuutettu asianhoitaja muuttaa asiakkaan tilinumeroa OmaVerossa, jos valtuutus on
annettu Suomi.fi-palvelun kautta?
Jos yritys valtuuttaa yrityksen, niin ei voi. Tilinumeroa voi muuttaa OmaVerossa ainoastaan
yrityksen kaupparekisteritietoihin merkityillä toimielinrooleilla, toisin sanoin yrityksen oma edustaja.
OmaVerossa pankkitilin numeron voi vaihtaa sellainen henkilö, jonka asianhoitovaltuus tulee
suoraan väestörekisteritiedoista. Esimerkiksi vanhempi voi vaihtaa alaikäisen lapsensa
tilinumeron.
Olen emoyhtiön palveluksessa ja hoidan myös tytäryhtiön veroasioita. Pitääkö emoyhtiön
ensin hakea Suomi.fi-valtuutusta tytäryhtiöltä ja sitten emoyhtiö valtuuttaa minut hoitamaan
tytäryhtiön veroasioita?
Tytäryhtiö voi valtuuttaa emoyhtiön, ja emoyhtiö antaa sinulle edustamisvaltuuden asiassa
"Veroasiointi". Tytäryhtiö voi valtuuttaa myös suoraan sinut henkilönä tai tytäryhtiö voi antaa sinulle
prokuran.
Minulla ei ole omaa yritystä, mutta teen kirjanpitotöitä rakennusliikkeen palkkalistoilla.
Voinko hakea omalla henkilötunnuksellani valtuutukset niiltä yrityksiltä, joiden kirjanpitoa
hoidan?
Asiakasyritykset voivat valtuuttaa suoraan sinut. Tämä on hyvä vaihtoehto, jos olet ainoa, joka
tekee kyseistä kirjanpitotyötä rakennusliikkeessä.
Toinen vaihtoehto on se, että asiakasyritys valtuuttaa liikkeen, jossa työskentelet (Y-tunnus
valtuuttaa Y-tunnuksen). Tämän jälkeen liike, jossa työskentelet, antaa sinulle Suomi.fi-palvelussa
edustamisvaltuuden, jolla voit hoitaa valtuutettujen asiakasyritysten veroasiointia.
Kaupparekisterissä yrityksen nimenkirjoitusoikeus on ainoastaan kaksi yhdessä. Voiko
yritys ottaa käyttöön Suomi.fi-valtuudet?

Ei voi. Nimenkirjoitus kaksi yhdessä -valtuuttaminen onnistuu lähitulevaisuudessa, mutta ei vielä.
Useimmilla organisaatioilla on mahdollisuus merkitä toimitusjohtaja kaupparekisteriin. Tämä
mahdollistaa valtuuttamisen Suomi.fi-palvelussa.

Lisää veroasioinnin Suomi.fi-valtuuksiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia vero.fi:ssä.

