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UUDET PROSENTTIYKSIKÖT 1.1.2019 ALKAEN
Kaikki arvonlisäverokannat pysyvät samalla tasolla kuin 2018.

		

Toimitetut tavarat/palvelut
ennen 1.1.2019, laskutus viimeistään 31.12.18 ja verokanta on 24 %.
Rakennusalalla käytetään alv = 0% eli Avl 8 c §;n mukaan arvonlisäveron maksaa ostaja
(edelleenlaskutus). Lopullinen ostaja maksaa alv:t 24 %:n mukaan.
Sv-maksu
TYEL

Kaikilla työnantajilla 0,77 % eli työnantajan sairausvakuutusmaksu
(ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle)
Kaikki 17 – 67 -vuotiaat täytyy vakuuttaa kun kuukausiansio väh. 59,36 e/kk. Eläkkeellä
olevasta työntekijästä maksetaan työeläkemaksu.

Työnantajan osuus (TA)		
Työntekijältä		
Yhteensä
TA tilittää keski(palkat alle 2 083 500 euroa )						
määrin 25,2 %
		
17 – 52-vuotiaat		
18,45 %		
6,75 %		
25,2 %
53 – 62-vuotiaat		
16,95 %		
8,25 %		
25,2 %
63 – 67-vuotiaat		
18,45 %		
6,75 %		
25,2 %
Työttömyysvakuutusmaksut (17– 64-vuotiaasta)
1.1.2019 Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto yhdistyvät Työllisyysrahastoksi,
jonka vastuulle työttömyysvakuutusmaksuasiat siirtyvät
Palkkasumma		Työnantajan osuus
				
alle 2 086 500 euroa
0,50 %		
yli 2 086 500 osalta
2,05 %		
Osaomistaja		
0,50 %		

Työntekijän

Yht. 2019

1,50 %		
1,50 %		
0,78 %		

2,00 %
3,55 %
1,28 %

Työttömyysvakuutusmaksuja ei peritä/pidätetä
• alle 17-vuotiaista tai 65 vuotta täyttäneistä työntekijöistä
• yel-yrittäjistä /ky:n ja ay:n yhtiömiehistä.
• työtulo alle 1300 euroa/vuosi
Yel-vakuuttaminen koskee myös osakeyhtiössä työskentelevää johtavassa asemassa olevaa
osakasta, joka omistaa yksin yli 30 % osakkeista tai äänimäärästä.
YEL

alle 53 v
53-62 v.
yli 63 v jne…

24,1 % yel-työtulosta
25,6 % ”
24,1 % yel-työtulosta

Sairaspäiväraha määräytyy yel-työtulosta. Työtulon alaraja eli oikeus Kelan päivärahaan
7 799,37 e/vuosi. Työtulo on yrittäjän ” työpanoksen arvo”. Työttömyysturvan työssäoloehtoa kerryttävä YEL-työtulo 12 816 e/vuosi.
20 euroa/kk/puhelin (matkapuhelin ja kotipuhelin)
6,60 euroa/ateria, kustannusten yläraja 10,50 euroa (sopimus- ja työpaikkaruokailu)
7,88 euroa/ateria jos lounassetelin nimellisarvo on 10,50 euroa.
Kilometrikorvaus 43 senttiä/km (oma auto), korotetaan 7 sentillä/km:ltä perävaunun kuljettamisesta
korotetaan 11 sentillä/km:ltä asuntovaunun kuljettamisesta
korotetaan 22 sentillä/km:ltä taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamisesta
korotetaan 3 sentillä/km koneista tai esineistä joiden paino on yli 80 kg tai koko on suuri.

Puhelinetu
Ravintoetu

Päivärahat

42 euroa/vuorokausi (yli 10 h)
19 euroa = osapäiväraha (yli 6 h)
Jos viimeinen täysi matkavuorokausi (24 h) ylittyy, vähintään 2 tunnilla ”osapäiväraha” ja
yli 6 tunnilla ”kokopäiväraha”
Jos palkansaaja saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen aterian, päivärahan enimmäismäärä on puolet päivärahasta. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä
ollen kahta ateriaa.

Erikoisala

Verovapauden edellytykset riippuvat työmatkan pituudesta ja kestoajasta.
Erityisen työntekemispaikan oltava yli 15 km etäisyydellä paikasta, josta työmatka on alkanut (esim. asunnolta, varsinaiselta tai toissijaiselta työpaikalta) ja lisäksi yli 5 km etäisyydellä
kaikista edellä luetelluista paikoista.
Rakennusala on erikoisala ja päivärahoja ei voi maksaa ilman majoitusliikkeen laskua.

10,50 euroa (koskee vain rakennus- ja metsäalaa (oy, ky, ay) = erityisiä työntekemispaikkoja.
Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei makseta päivärahaa. Elinkeinoharjoittajat eivät pääse nauttimaan ateriakorvauksesta.			
Ajopäiväkirjasta on käytävä ilmi:
• ajon alkamis- ja päättymisajankohta
• ajon alkamis- ja päättymispaikka sekä ajoreitti
• matkamittarin lukema ajon alkaessa ja päättyessä
• matkan pituus ja AJON TARKOITUS sekä auton käyttäjä.
Työvaatteet
Firman suojavaatteet (haalarit, hanskat, turvakengät) vähennyskelpoisia,
muut menot elantomenoja, eivät vähennyskelpoisia.
Omaehtoinen liikunta- ja kulttuuritoiminta (liikunta-, kulttuuri-, virikeseteli)
Koskee: Ay, Ky, Oy sekä elinkeinoharjoittaja, jolla on työntekijöitä.
Verovapaa etu työntekijöille 400 euroa/vuosi. Huom! Etu on annettava koko henkilökunnalle ja vain työntekijän käytettävissä (henkilökohtainen)! Sisäänpääsyt diskoihin/
yökerhoihin/messuihin/huvipuistoihin eivät kuulu verovapauden piiriin. Videovuokraukset,
taidekurssien materiaalihankinnat/kirjahankinnat on jätetty myös verovapauden ulkopuolelle.
Rahana maksettu summa on aina veronalaista tuloa. Ei työntekijän omia kuitteja vastaan
maksua!
Ateriakorvaus

Arvonlisäverotilitys
Vuodesta 2017 lähtien kaikki yritykset yhtiömuodosta riippumatta voivat noudattaa maksuperusteista arvonlisäveron tilitystä, jos yrityksen liikevaihto on alle 500 000 euroa tilikauden aikana. Soveltuu vain Suomessa tapahtuvaan tavaran ja palvelun myyntiin ja ostoon.
OmaVero
Verkossa kannattaa tutustua OmaVeroon (www.omavero.fi), voitte maksaa omilla pankkitunnuksilla esim; alv:t, ennakonpidätykset, ennakkoverot jne. Olette aina ajan tasalla. OmaVerossa voitte jatkossa hakea/muuttaa ennakkoveroja, hakea ennakkoratkaisuja,
tilata verovelkatodistuksen, täyttää veroilmoituksia ym. Veroja maksettaessa käytetään verolajin omaa viitenumeroa.
Yrittäjävähennys 5 %
Yrittäjille, jotka eivät toimi osakeyhtiö- tai osuuskuntamuodossa, verotettavasta tuloksesta
vähennetään 5 prosenttia ennen sen jakamista ansio- ja pääomatuloon. Vähennys tehdään
yritystulosta edellisten vuosien tappioiden vähentämisen jälkeen.
Lisäennakko
Ennakon täydennysmaksu on korvattu 01.11.2017 lisäennakolla. Lisäennakot haetaan Verohallinnolta. Oy voi täydentää ennakko verojaan muutoksen jälkeen ilman korkoseuraamuksia
yhden kuukauden ajan verovuoden (tilikauden) päättymisestä.

TEHDYT MUUTOKSET V-2018
Autoverotus
siirtyi Tullista Verohallinnon hoidettavaksi 01.01.2018.
Verottaja ei lähetetä enää erikseen maksuhuomautuksia vaan ne näkyvät Oma Veron yhteenvedolla.
Varainsiirtovero

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja taikka maa- tai metsätalouden harjoittaja perustaa tätä toimintaa jatkamaan osakeyhtiön, jonka osakkeet hän merkitsee. Verovapaus koskisi
sekä kiinteää omaisuutta että arvopaperiomaisuutta toimintamuodon muutoksessa.

Tuloverotus

Lakimuutokset tulivat voimaan 01.05.2018. Verovelvolliset saisivat verotuspäätökset nykyistä
aikaisemmin ja veronpalautukset/jälkiverot aikaistetaan (kevät/kesä).

Eu:n tietosuoja-asetus
Laki tuli voimaan 25.5.2018 Kaikki, jotka ovat tekemisessä henkilötietojen kanssa pitää tutustua tähän lakiin (esim. palkanlaskijat, tilitoimistot, pankit, työnantajat)
MUUTOKSET 01.01.2019
1. Tulorekisteri (sähköinen tietokanta) eli työnantajat ilmoittavat palkat, km-korvaukset, päivärahat ym.
jokaisen maksutapahtuman yhteydessä viiden päivän sisällä tulorekisteriin. Tulotietoja tarvitsevat tahot
hakevat tiedot suoraan rekisteristä v 2020 lähtien. Kela hakee jo v-2019 tarvittavat tiedot.
2. Verokortin palkkatuloja ei jaeta enää pää- ja sivutuloiksi. Verokortissa on jatkossa ennakonpidätysprosentti, lisäprosentti ja vuosituloraja. Lisäprosentti käytetään vasta vuotuisen tulorajan tultua täyteen.
Palkansaajan pitää itse seurata aktiivisesti tulojensa kertymistä pitkin vuotta eli vastuu ennakonpidätyk
sestä siirtyy veronmaksajalle.
3. Esitäytetyt yksityisverolomakkeet tulevat huhtikuussa. Siinä tapauksessa että jotain puuttuu tai pitää 		
korjata tehdään muutokset ”liitelomakkeilla” esim; matkakulut ilmoitetaan 1A-1D liitelomakkeilla, 		
vuokratulot ilmoitetaan 7H/7K tai 7L liitelomakkeilla. Yksinkertaisinta on tehdä veroilmoitus verkos
sa, OmaVerossa. OmaVeroon kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai 		
mobiilivarmenteella.
4. Verotus valmistuu verovelvolliskohtaisesti eli veronpalautukset tai jäännösverot tulevat maksuun
jo pitkin vuotta eli viim. 31.10.
TULEVAT MUUTOKSET V 2020
1.
2.

Osakeyhtiöiden tulolähdejako poistuu 2020 verotuksessa.
Osakesäästötili sovelletaan vasta v 2020.
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TARVITTAVAT TILINPÄÄTÖSTIEDOT/ YRITYKSET, JOILLA ON TILINPÄÄTÖS

31.12.2018

Sovella tietoja oman yrityksesi tilinpäätösajan mukaan
Pyydämme Teitä toimittamaan alla olevat tiedot meille:
1. Saamatta olevat myynnit vuodelta 2018.
Saaja, laskun pvm, erittely ja eurot)
2. Maksamatta olevat laskut (ostot, mainoskulut, konttoritarvikkeet ym.)
Pääperiaate: ostolasku on päivätty 2018
Poikkeustapaukset: Esim. laskutettu 03.01.2019, mutta tavarat on toimitettu lähetyslistan mukaan
28.12.2018 eli tässä tapauksessa lähetyslista/lasku kirjataan vuoden 2018 kirjanpitoon.
3. Maksamatta olevat arvioidut sähkö-, vesi-, lämpölaskut yms. 31.12.2018 asti.
4. Maksamatta olevat vakuutusmaksut v. 2018 lajeittain.
Esim. Autovakuutus 1.10-31.12.2018 500 euroa
Yritysvakuutus 01.12.-31.12.2018 160 euroa
5. Maksamatta olevat palkat joulukuulta v. 2018 (12/2018) (muuttuvat ja kiinteät palkat)
6. Maksamatta olevat lomapalkat (muuttuvat ja kiinteät)
• ajalta 01.04.2018  - 31.12.2018  sekä myös talvilomapalkat
• ajalta 01.04.2017 -  31.03.2018
7. Maksamatta olevat bonus-, pekkas- ym. palkat sekä km- ja päivärahat v. 2018.
8. Saamatta olevat vakuutuskorvaukset, sairaspäivärahat, työllistämistuet ym. v. 2018, esim. työterveyskuluista 50 %/ 60 % saa Kelalta.
9. Lainojen saldoilmoitukset. Pankki laatii tositteen, josta käy ilmi:
• Lainojen saldot per 31.12.2018 Maksamattomat korot 31.12.2018 asti (siirtyvät korot)
• Lainojen vakuudet
• Seuraavan tilikauden lyhennykset
10. Osamaksujen loppusaldot 31.12.2018 sopimuksittain.
11. Varastoluettelo ilman arvonlisäveroa (suorite laskutetaan myöhemmin)
• Varastoon luetaan saadut / toimitetut tavarat ennen 01.01.2019
• Matkalla olevat tavarat ( lähetetty viim. 31.12.2018)
12. Keskeneräiset työt työmaakohtaisesti ilman arvonlisäveroa ja voittokatetta (suorite laskutetaan
myöhemmin). Keskeneräisiin töihin luetaan välittömästi hankintakustannukset, raaka-aineet, ulkopuoliset
palvelut, muuttuvat palkat sosiaalikuluineen.
13. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet (kpl-määrä).
14. Vakuudet ja vastuusitoumukset: • Annetut pantit  •  Annetut kiinnitykset  • Muut vakuudet
15. Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät pitkäaikaiset velat.
16. Ennakkoverolippu vuodelta 2018 sekä lopullinen verolippu vuodelta 2017 (jälki- ja palautusveroista).
17. Kopio annetusta palkkojen vuosi-ilmoituksesta, viimeinen jättöpäivä 31.01.2019
18. Kiinteistöinvestoinnin tarkistamisvelvollisuus- ja oikeus, tarkistuskausi 10 kalenterivuotta 1.1.2018
jälkeen tehdystä investoinnista. Esim: käyttötarkoitus muuttuu verottomasta verolliseen tai verollisesta
verottomaan tai kiinteistön verollisuusaste muuttuu. Alkuperäinen vähennetty arvonlisävero seurataan
taulukkona.
19. Ulkomaanrahan määräiset saamiset/velat muutetaan Suomen rahaksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Voisitteko
tehdä meille luettelon valmiiksi kursseineen?
20. Pidettyjen hallitusten ja yhtiökokouksien pöytäkirjat tilikaudelta toimitetaan Tili-Tiina Ky:lle.
21. Korkolaskentaa varten tarvitaan annetut/saadut lainat ja korko %:t, velkakirjat liitetään mukaan.
22. Firmojen Veroilmoitukset täytetään sähköisesti.
					

Terveisin Tili-Tiina Ky

