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UUDET PROSENTTIYKSIKÖT 1.1.2021 ALKAEN
Kaikki arvonlisäverokannat pysyvät samalla tasolla kuin 2020.
Sv-maksu		
			
			

Työnantajan sairausvakuutusmaksu kaikilla työnantajilla on 1,53 %.
(ei suoriteta palkasta, joka on maksettu alle 16-vuotiaalle tai 68 vuotta täyttäneelle)
Työntekijä on sairausvakuutuslain mukaan vakuutettu Suomessa.

TYEL			
			

Kaikki 17 – 67 -vuotiaat täytyy vakuuttaa kun kuukausiansio väh. 61,37 €/kk. 		
Eläkkeellä olevasta työntekijästä maksetaan työeläkemaksu.

			
			
			
		
			
			
			

Työnantajan osuus (TA)			
TA tilittää keskimäärin 24,8 %		
(palkat alle 2.125.500 € v-2019)
17 – 52 -vuotiaat 24,8 %
53 – 62 -vuotiaat 24,8 %
63 - 67 -vuotiaat 24,8 %

Työntekijältä		

17,65 %
16,15 %
17,65 %

Yhteensä

7,15 %
8,65 %
7,15 %

24,80 %
24,80 %		
24,80 %		

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT (17 - 64-vuotiaasta) valvonta on siirretty Työllisyysrahastolle.
			

Työnantajan osuus			

Työntekijän

Yht. 2021			

			
			

Palkkasumma
alle 2 169 000 euroa

0,50 %		

1,40 %		

1,90 %

			

yli 2 169 000 osalta

1,90 %		

1,40 %		

3,30 %

			

Osaomistaja		

0,50 %		

0,65 %		

1,15 %

			
			
			
			

Työttömyysvakuutusmaksuja ei peritä/pidätetä
- alle 17-vuotiaista tai yli 65 vuotta täyttäneistä työntekijöistä
- yel-yrittäjistä /ky:n ja ay:n yhtiömiehistä
- työnantajan maksamat palkat ovat alle 1300 euroa kalenterivuonna.

			
			
			
			
			
			
			
		

YEL:n mukainen vakuuttaminen edellyttää, että yrittäjä työskentelee 			
yrityksessään. Pelkkä yrityksen omistaminen ei riitä. Henkilö voi kuulua YEL:n piiriin,
vaikka hänellä ei olisi varsinaista yritystä yrittäjätoimintansa harjoittamista varten.
Yrittäjä voi myös samanaikaisesti toimia YEL:n alaisena yrittäjänä ja olla työ- tai 		
virkasuhteessa. Uuden, 01.07.2019 voimaan tulevan lain myötä yrityksessä
työskentelevä ei-omistava perheenjäsen katsotaan palkansaajaksi. Palkasta
maksetaan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu.

YEL			
			
			

alle 53 v
53-62 v.
yli 63 v

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

			
			
			

Sairaspäiväraha määräytyy yel-työtulosta. Työtulo on yrittäjän ” työpanoksen arvo”. 		
Työttömyysturvan työssäoloehtoa kerryttävä YEL-työtulo on 13247 €/vuosi ja oikeus
Kelan peruspäivärahaan.

Puhelinetu		
Ravintoetu		
Kilometrikorvaus
			
			
			
			
			

20 euroa/kk/puhelin (matkapuhelin ja kotipuhelin)
6,90 euroa/ateria, kustannusten yläraja työnantajalle 10,90 euroa.
44 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.

Päivärahat		
			
			
			

44 euroa/vuorokausi (yli 10 h)
20 euroa = osapäiväraha (yli 6 h)
Jos viimeinen täysi matkavuorokausi (24 h) ylittyy vähintään 2 tunnilla ”osapäiväraha”
yli 6 tunnilla ”kokopäiväraha”

			
			
			

Jos palkansaaja saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen aterian, päivärahan 		
enimmäismäärä on puolet päivärahasta. Ilmaisella aterialla tarkoitetaan kokopäivärahan
kysymyksessä ollen kahta ateriaa.

			

Verovapauden edellytykset riippuvat työmatkan pituudesta ja kestoajasta.

			
			
			

Erityisen työntekemispaikan on 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.			

Erikoisala

Rakennusala on erikoisala ja päivärahoja ei voi maksaa ilman majoitusliikkeen laskua.

Ateriakorvaus		
			
			

11.00 euroa (koskee vain rakennus- ja metsäalaa (oy, ky, ay) = erityisiä työntekemis-		
paikkoja). 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 vaatemenot ovat elantomenoja, eivät vähennyskelpoisia.

Poistot 		
			
			
			
			

Yritykset saavat vähentää verotuksessa kone- ja laiteinvestoinnit nopeutetusti neljän 		
vuoden ajan, kun poistomahdollisuus kaksinkertaistetaan. Lain mukaan uuden koneen
tai laitteen hankintahinnasta saisi tehdä vuosina 2020–2023 enintään 50 %:n 		
vuosipoiston. Tämä merkitsee yritysten kannalta lykättyä verotusta.
Ylimääräiset poistot tehdään uusiin koneisiin ja laitteisiin.

Alv-velvollisuus
			
			

Arvonlisäverottoman vähäisen liiketoiminnan rajaa nostetaan 10.000 eurosta 15.000
euroon. Liikevaihto on enintään 15.000 euroa 12 kuukauden aikana. Yrityksen ei
tarvitse ilmoittautua alv-rekisteriin, tuotteisiin/palveluihin ei saa lisätä arvonlisäveroa.

Pienhankinnat
			
			

Irtaimen käyttöomaisuuden pienhankintayläraja nostetaan (esitys annettu 29.10.20) 		
1200 euroon (ennen 850 euroa). Pienhankintojen verovuosivähennys nostetaan
3600 euroon (ennen 2500 euroa).

Pienet menojäännökset alle 1200 saadaan poistaa kerrallaan (esitys annettu 29.10.20).
Brexit 		
			

Britannia on eronnut 31.12.2020 EU:n sisämarkkinoilta. Yrityksille tulee verotukseen
muutoksia (tullit yms), tuotteiden hinnat nousevat n. 30 %:a.

			
			

Terveisin
Tili-Tiina Ky

