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En tiedä johtuuko Yhdysvaltain veroilmoituksen täyttämispelko
tuttavien kauhutarinoista, median jokavuotisesta
veroilmoitushössötyksestä, ilmoitusten todellisesta
monimutkaisuudesta, vai siitä että suomalainen veroilmoitus
tuli tutuksi vanhempien veroilmoitusruljanssien aikana,
mutta useammankaan vuoden jälkeen en ole vielä tullut
sinuiksi jenkkiverokarhun paperisulkeisten kanssa.

Suomessa veroilmoituksen tekeminen on sentään helppoa.
Viime vuosina se on entisestään helpottunut, kun verokarhu
tekee suurimmalle osalle suomalaisista suoraan
veroehdotuksen, joka kolahtaa valmiina postiluukusta.
Mahdollisten oikaisujen jälkeen varmistetaan, paljonko
lisäveroja on maksettava joululahjarahastosta tai paljonko
palautuksia tulee Joulun aikaa valaisemaan. Kaikki siististi
tilisiirroilla.
Verojen tasaus huhtikuussa
Ihan näin vähällä vaivalla ei Amerikassa pääse. Ensinnäkin
veroilmoitus on tehtävä kahteen eri paikkaan; liittovaltiolle ja
asuinpaikan osavaltiolle.
Molempiin osoitteisiin pitää lähettää tukevantuntuinen
lomakenivaska huhtikuun puoliväliin mennessä. Mukaan on
samassa yhteydessä laitettava lisäverosekki, jos veroja on
edeltävänä vuonna tullut maksettua liian vähän. Palautukset
tulevat hiukan myöhemmin sekkinä tai suoraan tilille.
Monimutkaisempi Amerikan-malli
Valtiolle tehtävä perusveroilmoitus, eli niin sanottu 1040lomake, on vain kaksisivuinen, mutta sen mukaan tulee
useimmilla useampia liitelomakkeita, joiden hienosti
koodatut nimet ovat maallikoille täyttä hepreaa. Tämän päälle
tulevat vielä osavaltiolle toimitettavat lomakkeet.
Tietenkin lomakkeiden täyttämiseen on ohjeita, mutta pelkästään
valtionverotusta varten tavallinen kansalainen joutuu
selaaman yli sata sivua opastusta. Ulkomaalaiselle
lisäongelmia aiheuttaa veroilmoituksissa käytettävä sanasto.
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Ohjeita ja lomakkeita joutuu tavaamaan sanakirjan
kanssa, eikä siltikään kaikista yksityiskohdista pääse selville kuin
kysymällä viisaammilta.
Ei ihme että veroasiantuntijoiden kalenterit ovat täynnä koko
alkuvuoden ja erityisesti maalis-huhtikuun ajan, kun
ihmiset luovuttavat suosiolla verorumban asiantuntijoiden
tehtäväksi.
Tietenkin kohtuullista korvausta vastaan.
Vero-ohjelmistoillako autuaaksi?
Vastuun vierittäminen veroasiantuntijoille ei kuitenkaan sovi
kaikille. Heitä varten ohjelmistoyhtiöt ovat kehittäneet
veroilmoitusohjelmistoja, joiden avulla kenen tahansa pitäisi
pystyä laatimaan omat veroilmoituksensa ja toimittamaan
ne verokarhuille joko elektronisesti tai perinteisemmin
paperisina. Kunhan vain jaksaa vastata ohjelmistojen
kaikkiin, ärsyttävän yksityiskohtaisiin kysymyksiin.
Paikallislehdestä osui menneellä viikolla silmiini kolmen
johtavan vero-ohjelmiston vertailu, jossa ohjelmistoja
vertailtiin yhden ihmisten veroilmoituksen avulla.
Lopputulos oli kaikilla ohjelmilla sama, mutta käytettävyydessä
TurboTax oli ylitse muiden. Kilpailevaa TaxActia itse
kerran kokeilleena voin sanoa, että kovin kummoinen ei
käyttöliittymän tarvitse olla, jotta tuloksena on ilmaista
TaxActia selkeämpi kokonaisuus.
Pintapuolista tietoa
Ennen kuin kukaan erehtyy kuvittelemaan minua
Yhdysvaltojen verotuksen asiantuntijaksi, kannattaa ottaa
huomioon, että veroilmoituksemme on tähän mennessä laadittu
työsopimukseen kuuluvan veroilmoituspalvelun toimesta.
Minun tehtäväni on ollut vain täyttää tuskallisen yksityiskohtainen
lomakekokoelma matkustuskalentereineen kaikkineen ja
valmis veroilmoitus on tullut paluupostissa.
Kauhulla odotan ensi vuotta, kun verot ovat kokonaan
omalla vastuulla.
Suomalainen jääräpäisyys ajaa TurboTaxin käyttäjäksi, mutta
loppujen lopuksi taitaa käydä kyllä niin, että joku paikallinen
veroasiantuntija saa meistä ensi vuonna uuden asiakkaan.
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