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Taustaa 

• Asiakasrekisteröintisovellus (ASI) 

• merkitään uudet asiakkaat Verohallinnon 

rekistereihin 

• arvonlisäverovelvollisten rekisteri 

• työnantajarekisteri 

• ennakkoperintärekisteri yms. 

• tehdään asiakastiedonmuutoksia 

• ASI otettu käyttöön 2001 
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Kirjeet 

• rekisteröinti-ilmoitus 

 

• päätös 

 

• selvityspyyntö 

 

• blanco 
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Lauseet 

• vakiolauseet 

• ei muutettavissa 

• sidottu asiaan 

 

• valinnaiset lauseet 

• valittavissa tiettyihin tilanteisiin 

• ei muutettavissa 
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Vakiolauseet 

Teidän on annettava arvonlisäveroa koskeva kausiveroilmoitus myös toiminnan 

viimeiseltä kohdekaudelta.Jos olitte arvonlisäveron osalta vuosimenettelyssä, on 

kausiveroilmoitus annettava viimeistään toiminnan päättymiskuukautta seuraavan 

toisen kuukauden 12. päivä. Jos annatte kausiveroilmoituksen  paperilla,on sen 

oltava perillä Verohallinnossa viimeistään kyseisen kuukauden 7. päivä. 

Arvonlisävero viimeiseltä kohdekaudelta on maksettava viimeistään toiminnan 

päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivä. 
Aikaisemmasta poiketen on arvonlisäverovelvollisuutenne kiinteistön 

käyttöoikeuden luovuttajana merkitty päättyneeksi pp.kk.vvvv. Aikaisemmin 

ilmoitettu päättymisajankohta oli pp.kk.vvvv. 

Verovelvollisen pyynnöstä Verohallinto antaa arvonlisäverovelvolliseksi tai 

vakuutusmaksuverovelvolliseksi rekisteröinnistä erillisen päätöksen, joka on 

valituskelpoinen. 

Mahdollista muutosta ennakkoveroon on haettava erikseen. 

Muutoksenhakulomakkeita on  saatavana Internetistä osoitteesta www.vero.fi tai 

Verohallinnosta. Viimeisen tilikauden tilinpäätös ja laskelma verotettavan tulon 

määrästä on liitettävä mukaan. 
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Rekisteröinti-ilmoitus 
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Valinnaiset lauseet 
Ennakkoperintälain mukaan Verohallinto voi jättää merkitsemättä ennakkoperintärekisteriin 

sen, jonka voidaan olettaa aikaisempien laiminlyöntiensä perusteella olennaisesti 

laiminlyövän veronmaksun, kirjanpitovelvollisuuden, verotusta koskevan ilmoittamis- tai 

muistiinpanovelvollisuuden tai muut velvollisuutensa verotuksessa.                                                           

Ennakkoperintälaki 26 §  

Ilmoitus- ja maksumenettely voi muuttua myös alkutuotannon osalta kuukausimenettelyksi 

sen kuukauden alusta, jonka aikana alatte harjoittaa alkutuotannon lisäksi muuta 

liiketoimintaa.  

Toimintanne ei voida katsoa tapahtuvan arvonlisäverolaissa tarkoitetuin tavoin liiketoiminnan 

muodossa, kun otetaan huomioon tuotot, kustannukset ja saatujen avustusten suuruus.             

Vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuva merkitään arvonlisäverovelvollisten 

rekisteriin aikaisintaan siitä päivästä lukien, jolloin hakemus on saapunut Verohallintoon.                                  

Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutunut verovelvollinen poistetaan arvonlisäverovelvollisten 

rekisteristä aikaisintaan siitä lukien, jolloin tätä koskeva vaatimus on saapunut 

Verohallintoon.          

Teidät on poistettu työnantajarekisteristä, koska kausiveroilmoitusten mukaan ette ole 

maksanut palkkoja. 

Työnantaja on säännöllisesti palkkoja maksava, jos työnantajalla on palveluksessaan 

enemmän kuin yksi palkansaaja tai yli viisi palkansaajaa, joiden työsuhde ei kestä koko 

kalenterivuotta.  



11.6.2013 

9 

Tekstien muokkaaminen 

• lainsäädäntömuutos 

 

• asiakaspalaute 

 

• käyttäjäpalaute 
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Seuranta 

• laatututkimus  

 

• käsittelijöiltä saatu palaute 



11.6.2013 

11 

Havaintoja (plussat ) 

• + yhdenmukainen menettely 

 

• + vakiotekstit aina valmiina ja 

samanmuotoisina 

 

• + vakiolauseet käyttäjän työtä helpottavia 



Havaintoja (miinukset) 

• - valinnaisten lauseiden käyttö saattaa 
unohtua 

• - kumpiakaan lauseita ei saa muokattua 
ohjelman kankeus 

• - lauseiden lisääminen  

• - vapaan tekstin ja vakio-/valinnaisten 
lauseiden yhteensopimattomuus 

• - vasta esikatseluvaiheessa näkee kirjeen 
kokonaisuudessaan 

• kirje muokataan Wordissa ja kopioidaan 
ASIin 
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Tulevaisuus 

• Uudistusten yhteydessä pyritään 

joustavampaan ratkaisuun 

 

• muokattava kirjepohja, joissa joitain 

valmiita osioita 
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