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Asiakastiedote 2019
Vuosi vaihtui ja se toi mukanaan muutoksia.
Uudet arvot ja prosentit löytyvät seuraavilta sivuilta. Myös internetin kautta osoitteesta http://www.vero.fi löytyy
käyttökelpoista tietoa niin palkkoihin kuin verotukseenkin liittyvistä asioista.
TILINPÄÄTÖKSET 2018
Pyydämme niitä yrityksiä, joiden tilinpäätös oli joulukuun 31. päivä huolehtimaan siitä, että kaikki myyntisaatavat,
ostovelat, varastoarvot, palkkavelat, pankin vastuut ja vakuudet ym. tilinpäätökseen vaikuttavat paperit ovat
mukana tai toimitetaan erikseen mahdollisimman pian.
Verohallinto välittää tilinpäätöstiedot Patentti- ja rekisterihallitukselle.
VEROILMOITUKSET 2018
Veroilmoitukset annetaan kuten viime vuonna eli 4 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhteisöjen, kuten
osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen ja säätiön on annettava tuloveroilmoitus sähköisesti marraskuusta 2017
alkaen. Paperilla veroilmoituksen
voi antaa vain erityisestä syystä, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta .
Liikkeen- ja ammatinharjoittajat antavat elinkeinotoiminnan sekä esitäytetyn veroilmoituksen muutokset pääsääntöisesti 2.4.2019. Elinkeinoyhtymät antavat veroilmoituksen 2.4.2019.

PALKAT
2019 Luontaisetujen verotusarvot, verovapaiden matkakustannusten korvaukset sekä sosiaalivakuutuksen
prosentit. Uudet arvot ja prosentit löytyvät seuraavilta sivuilta.
Vuoden 2019 verokortit tulevat voimaan 1.2.2019 alkaen.
Tammikuun 2019 palkan ennakonpidätyksessä käytetään sitä verokorttia, joka oli käytössä joulukuun lopussa
2018.
Palkansaaja voi pyytää työnantajaa toimittamaan ennakonpidätyksen suurempana kuin mitä vuoden 2018
viimeisin verokortti määrää. Näin on järkevää menetellä esim silloin, jos ennakonpidätysprosentti on ollut 0 tai
mitä ilmeisimmin liian pieni.
Käytössä ei ole enää portaikkoverokorttia, freelanceverokorttia tai sivutulon verokorttia. Vuoden 2019
verokortin esittäminen riittää, eikä verokorttia siis enää tarvitse antaa työnantajalle. Suosittelemme kuitenkin
että se toimitettaisiin palkanlaskentaan kuten ennenkin. Myös verokortin tulorajavalinta poistuu vuodelle 2019 ja verokortit ovat jatkossa vuositulorajallisia verokortteja.
Vuosi-ilmoitus vuodelta 2018 jätetään kuten viime vuonna. 31.1.2019 on yleinen palautuspäivä. Jos ns. työnantajan
vuosi-ilmoitus tai maksettujen osinkojen vuosi-ilmoitus annetaan Tyvi- tai Ilmoitin.fi-palvelua tai Verohallinnon
verkkolomakkeita käyttäen on palautuspäivä 4.2.2019. Varsinaista ennakonpidätystodistusta ei kuitenkaan
työntekijälle tarvitse antaa. Jos joulukuun palkkatositteesta käy ilmi koko vuoden tiedot, käy se tositteesta
työntekijälle. Mikäli näin ei ole, tulee maksetuista palkoista antaa erillinen tosite, mistä käy ilmi työntekijän
henkilötiedot, maksettu palkka sekä luontoisedut, pidätetty vero, vähennetty tyel/työttömyysvakuutusmaksu sekä
työnantajan nimi, osoite ja y-tunnus. Veroilmoitukseen tositetta ei pidä liittää vaan tieto maksetuista palkoista
annetaan verottajalle vuosi-ilmoituksella.
…
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TULOREKISTERI KÄYTTÖÖN 2019
Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, johon ilmoitetaan 1.1.2019 lähtien maksetut palkkatulot ja muut ansiotulot.
Ennen 1.1.2019 maksetut palkat ilmoitetaan vielä vuosi-ilmoituksella, samoin niiden korjaukset tehdään kullekin
viranomaiselle erikseen. Tulorekisterin käyttöön ottaminen ei aiheuta muutoksia palkkojen maksamiseen vaan
ainoastaan niiden ilmoittamiseen.
1.1.2020 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot.
Tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja käyttävät verohallinto, Kela, työttömyysvakuutusrahasto, työeläkeyhtiöt sekä
eläketurvakeskus, eikä tietoja ilmoiteta enää niille kaikille erikseen. Mitään uusia tiedonsaantioikeuksia tulorekisteri ei
tuo, vaan tiedot vain ilmoitetaan eri kautta kuin aikaisemmin.
Tulorekisteri sisältää kattavat yksilötasoiset palkkatiedot, ja tulonsaaja voi joko katsoa tulotietojaan sähköisen asiointipalvelun kautta tai tilata tulorekisteriotteen. Tiedot säilytetään järjestelmässä tallentamisvuotta seuraavat kymmenen
vuotta.
Mitä tietoja tulorekisteriin ilmoitetaan?
Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin tulonsaajakohtaisesti. Tietojen ilmoittamisella ei ole euromääräistä alarajaa, ja
ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia palkanmaksajia. Tulorekisteriin ilmoitetaan palkkatulot, luontoisedut, erilaiset
palkkiot (kuten hallituksen jäsenten saamat palkkiot), työkorvaukset ja muut ansiotulot. Jos maksetaan esimerkiksi
työkorvausta sellaiselle työn suorittajalle, joka ei ole ennakkoperintärekisterissä, korvaus pitää ilmoittaa tulorekisteriin.
Työmatkakustannusten korvauksista ilmoitetaan päivärahat, ateriakorvaukset ja kilometrikorvaukset.
Tulorekisteriin ilmoitetaan sekä pakollisia että vapaaehtoisia, täydentäviä tietoja. Pakolliset tiedot ovat niitä, joita
aiemmin on ilmoitettu vuosi-ilmoituksilla. Vapaaehtoiset tiedot voivat koskea esimerkiksi poissaoloja tai tulolajien
ansaintajaksoja.
Suorituksen maksaminen laukaisee ilmoitusvelvollisuuden tulorekisteriin.
Palkkatietoilmoitus täytyy antaa viiden kalenteripäivän kuluttua maksupäivästä.

LUONTOISETUJEN LASKENTAPERUSTEET 2019
Asuntoetu
Helsinki,Espoo, Kauniainen, Vantaa
ALUE:
Helsinki 1
Helsinki 2
Helsinki 3, Espoo,
Kauniainen
Helsinki 4 , Vantaa
Jyväskylä,Kuopio, Lahti,Oulu,Tampere
Turku,kehyskunnat, muu Helsinki
Muu Suomi
Sähkönkäyttöoikeus

Edun arvo € /kk
287 € + 12,60€/m2
283 € + 11,50€/m2
253 € + 10,60€/m2
202 € + 10,60€/m2
189 € + 8,80€/m2
164 € + 7,90€/m2

0,83 € / m2

Autoetu

…

Ikäryhmä A

(vuosina 2017 – 2019 käyttöönotetut autot)

Vapaa autoetu:
Auton käyttöetu:

1,4% / uushankintahinta + 270,00 € tai 18 snt / km
1,4% / uushankintahinta + 105,00 € tai 7 snt / km

Ikäryhmä B

(vuosina 2014 - 2016 käyttöönotetut autot)
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Vapaa autoetu:
Auton käyttöetu:

1,2% / uushankintahinta + 285,00 € tai 19 snt / km
1,2% / uushankintahinta + 120,00 € tai 8 snt / km

Ikäryhmä C

(ennen vuotta 2014 käyttöönotetut autot)

Vapaa autoetu:
Auton käyttöetu :

0,9% / uushankintahinta + 300,00 € tai 20 snt / km
0,9% / uushankintahinta + 135,00 € tai 9 snt / km
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Kilometrikohtaisen arvon käyttäminen edellyttää ajopäiväkirjaa tai muuta luotettavaa selvitystä autolla
ajetuista kilometrimääristä. Verotusta toimitettaessa autoedun arvoa voidaan korottaa, jos on ilmeistä että
autolla vuoden aikana ajettujen yksityisajojen määrä ylittää 18.000 km.
Työajoista on ajopäiväkirjaan merkittävä päivittäin seuraavat tiedot:
• ajon alkamis- ja päättymisajankohta,
• ajon alkamis- ja päättymispaikka sekä tarvittaessa ajoreitti,
• matkamittarin lukema ajon alkaessa ja päättyessä,
• matkan pituus,
• ajon tarkoitus ja
• auton käyttäjä
Uushankintahinnalla tarkoitetaan automallin maahantuojan tai sen puuttuessa tukkukaupan ilmoittamaa auton
käyttöönottokuukauden alussa voimassa ollutta automallin yleistä suositushintaa vähennettynä 3.400 eurolla.
Tästä hinnasta lasketaan yllä mainittu prosentti. Saatu arvo pyöristetään lähinnä alempaan 10 euroon.
Kun palkansaaja käyttää työnantajansa kustantamaa sähköä työpaikalla oman autonsa tai auton käyttöedun
perusteena olevan auton lataamiseen, käytöstä muodostuvan edun raha-arvo on 30 euroa kuukaudessa.

Autotallietu
Lämmitetty autotalli tai hallipaikka
Kylmä autotalli tai hallipaikka
(pääkaupunkiseudulla)

84,00 € / kk
54,00 € / kk

Puhelinetu
Kotipuhelin
Matkapuhelin

20 € / kk
20 € / kk

Ravintoetu
Tavanomainen, kustannukset 6,60 € - 10,50
Ruokailulipuke, nimellisarvo enintään 10,50 €
, nimellisarvo yli 10,50 €

6,60 €
75% (väh. 6,60/ateria)
arvostetaan nimellisarvoon

Lounaskupongit ovat tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön.

ELÄKE – ja SOSIAALIVAKUUTUKSET 2019
Tyel

pientyönantaja
työntekijän osuus maksusta
yli 53-vuotias työntekijä
63 – 67 vuotias

Työttömyysvakuutus
ta-osuus
työntekijän osuus
osaomistajan osuus

…

24,4 % (keskimääräinen)
6,75 % ( vähennetään palkasta )
8,25 %
6,75%
0,5 % < 2 083 500 € > 3,30%
1,50 % ( vähennetään palkasta )
0,92 %
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Ryhmähenkivakuutus
Tapaturmavakuutus

n.

0,07 %

n.

0,1-7 %

TYÖNANTAJAN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU 2019
(16 – 67 vuotiaat)
Työnantajan sairausvakuutusmaksun määrät 1.1.2019 lähtien :
Ainoastaan yksi maksuluokka
0,77 %

VEROVAPAAT MATKAKUSTANNUKSET 2019
Kotimaan päivärahat

kokopäiväraha
osapäiväraha

42 € (yli 10 tuntia)
19 € (yli 6 tuntia)

Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden vuorokauden
- vähintään 2 tunnilla
19 €
- yli 6 tunnilla
42 €
Ulkomaan päivärahat

Britannia
61 € (Lontoo ja Edinburg 65,00 €)
Norja
71 €
Ranska
68 €
Ruotsi
59 €
Saksa
64 €
Sveitsi
75 €
Tanska
70 €
Viro
55 €
Yhdysvallat
69 €
New York/ LA/
75 €
Washington
Tyhjentävä luettelo löytyy osoitteesta www.vero.fi
Kilometrikorvaus 0,43 € / km
Käyttöetuauto
0,10 € /km

OMA-ALOITTEISTEN VEROJEN ILMOITTAMINEN JA MAKSAMINEN MUUTTUI 2017 ALUSSA
Veroilmoitukset arvonlisäverosta,työnantajasuorituksista sekä muista oma-aloitteisista veroista on annettava verkossa
Verohallinon Oma Vero palvelussa (vero.fi/omavero). Verotili-palvelu on poistunut käytöstä. 3.1.2017 alkaen voi mm.
antaa ilmoitukset ja maksaa Omaverossa. Uudessa palvelussa on samat toiminnallisuudet kuin Verotili-palvelussa,
mutta uudistuneessa muodossa.
Oma-aloitteiset verot (joita aiemmin nimitettiin myös verotiliveroiksi) maksetaan oma-aloitteisten verojen
viitenumerolla. Verotilin numero poistuu käytöstä. Uusi oma-aloitteisten verojen viite kannattaa ottaa mahdollisimman
pian käyttöön. Saat uuden viitenumeron OmaVerosta tai palvelunumerosta 029 497 060 (pvm./mpm.).
SUOMI.FI VALTUUDET
OmaVerossa ja Tulorekisterissä tullaan jatkossa käyttämään Suomi.fi-valtuuksia. Suomi.fi-valtuudet otetaan käyttöön
marraskuussa 2018, mutta taloushallinnon palveluyritykset voivat jo pyytää valtuuksia asiakkailtaan. Katso-valtuutus
toimii kuitenkin molemmissa palveluissa vuoden 2019 loppuun. Tulorekisterin käyttöä varten tarvitaan kuitenkin uudet
Katso-roolit.

…
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YHTEISÖVERO 1.1.2015 LÄHTIEN
Yhteisöverokanta on 20%.
OSINKOVEROTUS 1.1.2014 LÄHTIEN
Osinkoverotus muuttui 1.1.2014 lähtien. Muutoksen myötä yrittäjä ei pysty enää nostamaan verovapaita
osinkoja. Tämän takia on muistettava että maksettavista osingoista on aina pidätettävä ennakonpidätystä, mikäli
saaja on luonnollinen henkilö. Uudet säännökset koskevat osinkoja jotka ovat nostettavissa 1.1.2014 tai sen
jälkeen:
1. Osingonsaaja on yksityishenkilö:
a)

Osingon maksaja on julkisesti noteerattu yhtiö:
Jaetusta osingosta 85 % on veronalaista pääomatuloa ja 15% on verovapaata tuloa
Osingonmaksusta on pidätettävä ennakonpidätystä 25,5%
b) Osingon maksaja on muu kuin julkisesti noteerattu yhtiö:
Yhtiön jakamasta osingosta 25% on veronalaista pääomatuloa ja 75% on verovapa tuloa siltä osin kun
osingon määrä vastaa enintään 8 % osakkeen matemaattista arvoa. Mikäli osingon saajan samana
verovuonna saamien tällaisten osinkojen yhteismäärä ylittää 150.000 euroa, ylimenevästä osasta 85% on
veronalaista pääomatuloa ja 15 % on verovapaata tuloa.
Siltä osin kun osinko ylittää 8% osakkeen matemaattisesta arvosta, osinkotuloista 75% on verollista
ansiotuloa ja 25 % on verovapaata tuloa.
Osingonmaksusta on pidätettävä ennakonpidätystä 7,5% 150.000 euron rajaan asti. Ylittävästä osingosta
ennakonpidätys on 28%.
Yllämainitut ennakonpidätykset toimitetaan vain jos osingon saaja on luonnollinen henkilö tai kuolinpesä.
2. Osingonsaaja on osakeyhtiö:
a)

Osingon maksaja on julkisesti noteerattu yhtiö:
Osinkotulo kokonaan veronalaista tuloa (aikaisemmin vain 75% veronalaista tuloa)
b) Osingonmaksaja on muu osakeyhtiö:
Osinkotulo on edelleen verovapaata tuloa.

EDUSTUSKULUT VUONNA 2018

Vuodesta 2015 lähtien edustusmenoista saa jälleen vähentää puolet.

KOULUTUSVÄHENNYS
2014 alusta työnantajalla on mahdollisuus tehdä lisä-vähennys työntekijöiden koulutuksesta verotuksessaan.
Vähennys 50% yritysten keskimääräisestä päiväpalkasta (enintään 3pv/hlö)
Vähennyksen saaminen edellyttää etukäteen tehtyä koulutussuunnitelmaa.
Koulutussuunnitelman tulee olla kollektiivinen ja koko henkilöstön kattava.

…

ASIAKASTIEDOTE

3.1.2019

6

TILAAJAVASTUU
Tilaajavastuulakia tulee noudattaa kaikilla aloilla, joissa käytetään alihankintaa tai vuokratyöntekijää.
Käytännössä tilaajan on selvitettävä onko yritys täyttänyt tilaajavastuun mukaiset velvoitteensa aina, jos
vuokratyöntekijöiden käytön arvioidaan kestävän yli kymmenen työpäivää tai alihankintasopimuksen arvonlisäveroton
arvo ylittää 9.000 euroa. ”Lain mukaan tilaaja on velvollinen selvittämään, onko yritys merkitty ennakkoperintä- ja
työnantajarekisteriin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin. Samoin tulee selvittää, onko yritys maksanut verot, ottanut
eläkevakuutukset sekä minkälaista työehtosopimusta työhön sovelletaan tai mitkä ovat keskeiset työehdot. Myös
työterveyshuollon järjestäminen on selvitettävä” Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivut.

…

