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Aineisto on tarkoitettu suuntaa-antavaksi ja esitystä tukevaksi aineistoksi eikä sitä tule käyttää päätöksenteon pohjana
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• Yleistä yritysverotuksesta ja veroilmoituksella 
huomioitavaa

• Arvonalentumiset ja lisäpoistot
• Koulutusvähennys ja sen laskeminen
• Edustuskulujen määritelmä ja oikeustapauksia
• Korkojen vähennysoikeuden rajoitukset
• Tuotannollisten investointien poistot
• Varojen jaon yleiset periaatteet osakeyhtiössä
• Osinkojen verotus
• SVOP-rahasto
• Yhtiön pääomittaminen
• Osinkoa vai palkkaa
• Muutokset henkilöverotukseen
• Muutoksen pääomatulojen verotukseen
• Arvonlisäverotuksen muutokset
• Verohallinnon ohjeita
• Verovapaat henkilökuntaedut

AGENDA



2014 VEROTUKSESSA HUOMIOTAVAA
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• Yhteisöverokanta laski 24,5 %:sta � 20 %

Onhan muutos huomioitu laskennallisissa 
veroissa jo edellisenä vuonna (esim. 
poistoerosta konserneissa)?

• Edustusmenot vähennyskelvottomia 2014
o Ennakonpidätys myös listaamattoman yhtiön 

osingoista , kun saajana henkilö (7,5 % � 150 teur, 
ylimenevästä osasta 27 %)

• Yhteisön saamat pörssiyhtiöiden osingot kokonaan 
veronalaiseksi tuloksi. Aikaisemmin 25 % verovapaata.

Verolaskelmalla huomioitavaa
• Tappioiden huomioiminen verolaskelmalla
• Tappioiden käytettävyys TVL 122§
• Verovapaiden ja vähennyskelvottomien erien 

huomioiminen verolaskelmassa
• Käypä arvo transaktioissa
• Tulolähdejako EVL, TVL lasketaan verotuksessa 

erikseen. Tappiot eivät ole ristiin käytettävissä
• Yleisradiovero esitetään liiketoiminnan muissa 

kuluissa. Huom. Vähennyskelpoinen EVL ja MVL 
verotuksessa

• Mahdollisten konserniavustusten huomioiminen
• Paperista 6B-lomaketta ei enää lähetetä yhtiöille.

YLEISTÄ YRITYSVEROTUKSESTA
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Osakkeen arvon menetys

• Ratkaistava mihin omaisuusluokkaan arvopaperi 
kuuluu

• Rahoitusomaisuus: Tilapäinen sijoitus tai saatavan 
suoritus arvopapereina. Arvopaperi kuuluu 
pääsääntöisesti enintään yhden tilikauden ajan tähän 
luokkaan

• Vähennyskelpoisuus edellyttää arvonalentumisen 
lopullisuutta

• Verottajan ohje Talvivaaraan liittyen 7.11.2014
• Vaihto-omaisuus: Arvonalentuminen otetaan 

huomioon hinnanlaskuvähennyksenä
• Ei edellytetä olennaisuutta tai pysyvyyttä, mutta 

vähennyksen edellytykset on näytettävä
• Pörssiosakkeilla pörssikurssi on näyttönä riittävä
• Pysyvien vastaavien sijoitus: Hankintameno voidaan 

poistaa myyntitappiota tai purkutappiota koskevien 
säännösten mukaan

• Osakkeet luovutettu tai lopullisesti menetetty

Luottotappio

• Tavanomainen myyntisaaminen saadaan vähentää 
verotuksessa, kun arvonalentuminen on ilmeistä (esim. 
peritty tuloksettomana)

• Aiheeton luottotappio palautuu verotettavaksi tuloksi 
maksuvuonna

• Muun rahoitusomaisuuden osalta edellytetään 
lopullisuutta

• Saneerausmenettelyssä vaaditaan maksusuunnitelma
• Konkurssin perusteella on suurista eristä syytä pyytää 

pesänhoitajan selvitys siitä, että jako-osuutta ei tule

Kirjanpidossa lähtökohtana hankintameno tai sitä alempi 
käypä arvo � varovaisuuden periaate

LUOTTOTAPPIOT JA ARVONALENTUMISET
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Verotuksessa vähennettävä määrä

• EVL:ssä on määritelty enimmäismäärät 
hyödykeryhmäkohtaisesti

• Tarkista, että verotuksessa ei ole vähennetty enempää 
kuin maksimipoistot sallivat

• Kirjanpidossa oltava vastaava määrä kuluna (poistoero 
-kirjaukset)

Lisäpoisto

• Vähennyskelpoisuudelle tiukat ehdot
• Verotuksessa irtaimesta tehtävän lisäpoiston 

tekeminen edellyttää, että irtaimen käyttöomaisuuden 
yhteenlaskettu käypä arvo on pienempi kuin 
verovuoden menojäännös

• Muun käyttöomaisuuden arviointi tehdään 
hyödykekohtaisesti

• Käyttöarvo ratkaisee, markkina-arvon lasku ei yksinään 
ole peruste

Fuusiotappio

• Fuusiotappio on verotuksessa vähennyskelvoton
• Ilmoitetaan veroilmoituksella vähennyskelvottomissa 

kuluissa kohdassa 381
• Huomioitava myös aktivoidun fuusiotappion poiston 

vähennyskelvottomuus

POISTOT JA LISÄPOISTOT
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Koulutusvähennyksen edellytykset

• Edellyttää koulutussuunnitelman laatimista ennen 
koulutuksen aloittamista

• Laadittava vuosittain

Tulee sisältää ainakin:

1. Arvio henkilöstön ammatillisesta osaamisesta
2. Arvio ammatillisen osaamisen vaatimuksissa 

tapahtuvista muutoksista ja niiden syistä
3. Em. arvioiden perusteella tehdään suunnitelma 

ammatillisen osaamisen kehittämisestä
4. Suunnitelma periaatteista, joilla pyritään ylläpitämään 

työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden 
henkilöiden työkykyä ja 

5. Miten koulutussuunnitelmaa on tarkoitus toteuttaa ja 
seurata

Koulutusvähennykseen oikeuttava koulutus

• Olennaista on, että voidaan konkreettisesti seurata ja 
valvoa. Esim:

• Ulkopuolisen järjestämä kurssimuotoinen koulutus
• Sisäinen koulutus (ei perehdytys tai työnopastus)
• Ei myönnetä, jos työnantaja saa palkkatukea ko. 

koulutukseen
• Kestoltaan vähintään yksi tunti, jonka ajalta maksetaan 

palkkaa
• Vain tehokas koulutusaika lasketaan (ei esim. 

lounasaika)
• Yksi koulutuspäivä muodostuu 6 tunnin koulutuksesta
• Maksimi kolme koulutuspäivää/vuosi
• Laadittava työntekijäkohtainen kirjallinen raportti (ketä 

koulutettu, aihe yms.)

KOULUTUSVÄHENNYS



Uudenmaan Tilintarkastus Oy +358 (0)40 861 3484
Käyntiosoite: Runeberginkatu 31, 06100 Porvoo jukka.lampila@uudenmaantilintarkastus.fi
Postiosoite: Agneksenkuja 4, 06650 Hamari http://www.uudenmaantilintarkastus.fi

Koulutusvähennyksen hakeminen

• Vähennys myönnetään työnantajalle (EPL 14§), jonka 
lukuun tehdystä työstä maksetaan palkkaa

• Vähennyksen perusteena on työntekijälle (TSL 1.1§) 
maksettu palkka

• Yrityksessä määräävässä asemassa oleva omistaja 
työskentelee omaan lukuunsa eikä siten ole 
työsuhteessa

• Vähennys vuokratyöntekijän koulutuksesta 
myönnetään työvoimaa vuokraavalle yhtiölle

• Ei koske TVL-verotettuja työnantajia
• Lisävähennystä vaaditaan verolomakkeella 79 (EVL) tai 

79A (MVL)

Koulutusvähennyksen laskeminen

• Pohjana yrityksen keskimääräinen päiväpalkka
• Työttömyysvakuutusmaksun perustana oleva 

verovuoden palkkasumma jaettuna keskimääräisellä 
työntekijämäärällä, joka jaetaan 200:lla

• Keskimääräinen päiväpalkka kerrotaan 
koulutusvähennykseen oikeuttavien koulutuspäivien 
määrällä ja näin saatu tulo jaetaan kahdella

• � Lisävähennys on puolet keskimääräisestä 
päiväpalkasta

KOULUTUSVÄHENNYS
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Keskimääräisen päiväpalkan laskeminen

2.250.000/55 = 40.909,09 euroa

40.909,09/200 = 204,55 euroa = keskimääräinen 
päiväpalkka

Koulutusvähennyksen laskeminen

204,55 x 81 / 2 = 8.284,28

Esimerkki on Verohallinnon ohjeesta työnantajan 
koulutusvähennyksestä.

ESIMERKKI KOULUTUSVÄHENNYKSESTÄ

Lähtötiedot
Työnantajan palveluksessa työskentelee 55 kokoaikaista työntekijää. 
Kaikki ovat osallistuneet yhteen koko päivän kestävään koulutukseen, 
jota oli yhteensä 6 tuntia. Yrityksen 8 esimiestä osallistuvat lisäksi 
kolme päivää kestävälle esimieskurssille. Asiakaspalvelussa 
työskentelevät 10 henkilöä osallistuvat 10 viikon ajan ruotsin kielen 
kurssille, joka kestää tunnin kerrallaan. Yhteensä ruotsin opetusta on 
10 tuntia. Kaikki koulutus perustuu yrityksessä laadittuun 
koulutussuunnitelmaan. Yrityksen verovuosi on kalenterivuosi ja 
työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevat palkat ovat 
verovuonna 2 250 000 euroa. 

Koulutuspäivien laskeminen
Esimiehet: 8x3 = 24 päivää (huom. 3 päivää on maksimi)
Asiakaspalvelijat: Yhteinen koulutuspäivä + kielikoulutus = 2 päivää 
2 x10 hlö = 20 päivää
Muut työntekijät: 1 päivä, yht 37 hlöä = 37 päivää
Yhteensä: 24+20+37 = 81 päivää



Uudenmaan Tilintarkastus Oy +358 (0)40 861 3484
Käyntiosoite: Runeberginkatu 31, 06100 Porvoo jukka.lampila@uudenmaantilintarkastus.fi
Postiosoite: Agneksenkuja 4, 06650 Hamari http://www.uudenmaantilintarkastus.fi

Edustuskulut ovat vuodelle 2014 vähennyskelvottomia.
Osittainen vähennyskelpoisuus (50 %) palautui vuodelle 
2015

Edustustarkoitus

Edustusmenoina pidetään sellaisia asiakkaisiin, 
liiketuttaviin tai muihin elinkeinonharjoittajan 
elinkeinotoimintaan vaikuttaviin henkilöihin kohdistuvia 
vieraanvaraisuudesta tai muusta huomaavaisuudesta 
aiheutuneita menoja, joilla elinkeinonharjoittaja pyrkii 
uusien liikesuhteiden luomiseen, entisten säilyttämiseen 
tai parantamiseen taikka muutoin toiminnan 
edistämiseen.

Edustamisen kohteena ulkopuoliset

Edustusmenojen tunnusmerkkinä on, että ne 
kohdistuvat yrityksen ulkopuolisiin tahoihin. Yrityksen 
omaan henkilökuntaan kohdistuvia menoja ei pidetä 
edustusmenoina. Siten esimerkiksi henkilökunnalle 
merkkipäivän tai pitkäaikaisen palveluksen vuoksi annetut 
lahjat eivät ole edustuslahjoja. Yrityksen työntekijöille 
tarjottuja matkoja ei liioin käsitellä edustusmenoina. 
Henkilökuntaan kohdistuvat menot ovat yritykselle 
yleensä kokonaan vähennyskelpoisia joko palkkamenoina 
tai muina tulonhankkimismenoina. Myöskään yrityksen 
hallintoelinten kokouksista aiheutuneet menot eivät ole 
luonteeltaan edustusmenoja.

EDUSTUSKULUT
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Edustaminen liittyy elinkeinotoimintaan

Kaikkien elinkeinotoiminnan tuloista vähennettävien 
menojen tulee EVL 7 §:n mukaan liittyä 
elinkeinotoimintaan. Edustusmenoina ei voida 
vähentää yrittäjän tai osakkaan yksityisiä 
elantomenoja kuten hänen henkilökohtaisia 
merkkipäivämenojaan.

Alkoholilahjat on verotuskäytännön mukaan lähes 
poikkeuksetta edustuskulua.

Muut tilaisuudet ja mainoslahjat

• Tiedotusvälineiden edustajille järjestetyt tilaisuudet 
eivät yleensä edustamista

• Mainoslahjat arvoltaan vähäisiä massalahjoja, 
edustuslahjat yksilöllisiä

• Neuvonantajien/viranomaisten tapaamiset yleensä 
neuvottelukuluja

EDUSTUSKULUT



Uudenmaan Tilintarkastus Oy +358 (0)40 861 3484
Käyntiosoite: Runeberginkatu 31, 06100 Porvoo jukka.lampila@uudenmaantilintarkastus.fi
Postiosoite: Agneksenkuja 4, 06650 Hamari http://www.uudenmaantilintarkastus.fi

EDUSTUSKULUT KHO 2013:63

Diaarinumero: 462/2/10
Antopäivä: 11.4.2013
Taltio: 1227

A Oy järjesti kustantamiensa oppikirjojen esittelyyn ja markkinointiin sekä niiden käyttäjien kouluttamiseen 
liittyviä tilaisuuksia opettajille arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Kutsuja tilaisuuksiin lähetettiin yleensä 
alueellisesti kouluihin ja kyseisen oppiaineen opettajille.

A Oy:llä oli oikeus vähentää niiden tavaroiden ja palvelujen hintaan sisältyvä arvonlisävero, jotka yhtiö oli 
hankkinut tavanomaista tarjoilua varten yhtiön verollista liiketoimintaa silmällä pitäen järjestetyissä 
tilaisuuksissa. Tavanomaisella tarjoilulla tarkoitettiin kahvitarjoilua sekä buffet-tyyppistä tai tasoltaan 
vastaavaa lounastarjoilua ruokajuomineen.

Tilaisuuksien varsinaisen ohjelman jälkeen järjestetyistä illallis- ja cocktailtilaisuuksista aiheutuneet kulut olivat 
edustuskuluja, joiden osalta yhtiöllä ei ollut vähennysoikeutta. Arvonlisäveron jälkiverotus tilikausilta 1.1. -
31.12.2005 ja 1.1. - 31.12.2006. 
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EDUSTUSKULUT KHO 2013:64

Diaarinumero: 3190/2/11
Antopäivä: 11.4.2013
Taltio: 1228

Lääkemääräyksellä toimitettavien lääkkeiden valmistusta, maahantuontia ja markkinointia harjoittava yhtiö järjesti 
lääke-esittelyjä ja tuotekoulutustilaisuuksia lääkäreille ja muulle terveydenhuoltohenkilökunnalle. Tilaisuuksissa 
esiteltiin yhtiön tuotteita ja markkinoitiin sekä koulutettiin käyttämään yhtiön valmistamia lääkkeitä. Yhtiö tarjoili 
lääke-esittelytilaisuuksien yhteydessä osallistujille kahvia ja kahvileipää sekä koulutustilaisuuksissa myös buffet-
tyyppisiä lounaita. A Oy:llä oli oikeus vähentää tilaisuuksien järjestämistä ja niihin liittyvää tavanomaista tarjoilua 
varten hankkimiensa tavaroiden ja palvelujen hintaan sisältyvät arvonlisäverot. Arvonlisäveron 
palautushakemukset tilikausilta 1.1. - 31.12.2007 ja 1.1. - 31.12.2008. 
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EDUSTUSKULUT KHO 2013:64

Diaarinumero: 76/2/12
Antopäivä: 11.4.2013
Taltio: 1229

A Oy järjesti vuosittain eri tuotemerkkien jälleenmyyjinä toimiville kauppiaille, jotka olivat itsenäisiä yrittäjiä, kauppiaspäiviä. 
Kauppiaspäivien varsinaiseen kokousohjelmaosuuteen sisältyi muun muassa tuotannon, jälleenmyynnin ja 
yhteistyökumppaneiden puheenvuorot sekä tilanne- ja markkinointikatsaukset. A Oy sai vähentää kauppiaspäivistä johtuneet 
menot kokonaan siltä osin kuin menot olivat aiheutuneet yhtiön liiketoimintaan kuuluvan varsinaisen kokousohjelmaosuuden 
järjestämisestä ja siihen liittyvästä tavanomaisesta tarjoilusta. Tavanomaisella tarjoilulla tarkoitettiin kahvitarjoilua sekä buffet-
tyyppistä tai tasoltaan vastaavaa lounastarjoilua ruokajuomineen.

Kauppiaspäivien kokousohjelman jälkeen järjestetyt iltaohjelmatilaisuudet sekä seuraavana päivänä järjestetyt aamusaunat 
tarjoiluineen olivat edustustilaisuuksia, joiden osalta yhtiölle aiheutuneet kulut olivat yhtiön edustusmenoja. Myös osallistujien 
yöpymisestä aiheutuneet kustannukset olivat yhtiön edustusmenoja. Vuonna 2007 toimitettu jälkiverotus verovuodelta 2005. 



Uudenmaan Tilintarkastus Oy +358 (0)40 861 3484
Käyntiosoite: Runeberginkatu 31, 06100 Porvoo jukka.lampila@uudenmaantilintarkastus.fi
Postiosoite: Agneksenkuja 4, 06650 Hamari http://www.uudenmaantilintarkastus.fi

• Vähennysoikeutta rajoitetaan, kun korot suoritetaan 
välittömästi tai välillisesti etuyhteydessä olevalle 
osapuolelle

• Voimassa ensimmäisen kerran 2014 suoritettavassa 
verotuksessa

• Korkomenot voidaan vähentää täysimääräisesti 
korkotuloja vastaavalta osin

• Jos nettokorkomenot ovat enintään 500.000 euroa 
voidaan korkomenot vähentää täysimääräisesti

• Mikäli nettokorkomenot ylittävät 500.000 euroa, 
vähentää voidaan enintään 30 %

• Aikaisempina vuosina vähentämättä jääneet korot 
voidaan vähentää tulevien vuosien elinkeinotoiminnan 
tuloista

• Verohallinnon ohjeista lisätietoja ja poikkeuksia

KORKOJEN VÄHENNYSOIKEUDEN RA JOITUKSET

Lähde: verohallinnon ohje korkovähennysoikeuden 
rajoitukset elinkeinotoiminnassa
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Soveltamisala

• Koskee elinkeinotoimintaa harjoittavaa verovelvollista
• Oikeus tehdä vuonna 2013 - 2016 käyttöön otetuista 

tuotannollista toimintaa varten rakennetuista tehdas-
ja työpajarakennuksista sekä näissä käytettävien 
koneiden ja laitteiden hankintamenoista korotetut 
poistot

• Sovelletaan esim. autokorjaamoihin, mutta ei esim. 
voimalaitoksiin, kasvihuoneisiin

• Vuokralle annetut hyödykkeet pääsääntöisesti 
soveltamisalan ulkopuolella

• Hankittujen laitteiden tulee olla uusia, käytetyt laitteet 
jätetty soveltamisalan ulkopuolelle

• Koneista käytettävä pääasiassa rakennuksen 
sisäpuolella

• Vapaasti siirrettävistä koneista esim. trukeista voidaan 
myöntää korotettu poisto, jos niitä ei käytetä pysyvästi 
ulkona

• Rakennuksien osalta edellytyksenä, että rakentaminen 
on aloitettu 1.1.2013  tai sen jälkeen ja käyttöönotto 
vuosina 2013-2016

• Koneiden osalta käyttöönotto 2013-2016 aikana
• Rakennusten osalta 14 % ja koneiden ja laitteiden 

osalta 50 %
• Vähennysten tulee olla tehtynä myös yhtiön 

kirjanpidossa � vaikutus myös nettovarallisuuteen
• Dokumentointiin on syytä kiinnittää huomiota

TUOTANNOLLISTEN INVESTOINTIEN KOROTETUT POISTOT



VAROJENJAKOON LIITTYVIÄ 
SÄÄDÖKSIÄ
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Varojen jakamisesta säädetään OYL:n 13 luvussa

Varoja voidaan jakaa osakkeilla 

1. Osinkona ja varojen jakona vapaan oman pääoman 
rahastosta

2. Osakepääomaa alentamalla
3. Omia osakkeita hankkimalla ja lunastamalla
4. Yhtiö purkamalla

Muu liiketapahtuma, joka vähentää yhtiön varoja tai lisää 
sen velkoja ilman liiketaloudellista perustetta, on laitonta 
varojenjakoa

• Varojenjako ei saa vaarantaa yhtiön maksukykyä
• Jako perustuu viimeksi vahvistettuun  tilinpäätökseen. 

Tilinpäätöksen jälkeen tapahtuneet olennaiset 
muutokset huomioitava

• Päätös varojen jaosta yhtiökokouksessa

VAROJEN JAON YLEISET PERIAATTEET OSAKEYHTIÖSSÄ

Varojen jako voi tapahtua vain vapaan oman pääoman 
puitteissa.
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Verottajalta ohjeistus 13.11.2014

• Julkisesti noteeratun yhtiön jakamasta osingosta 
veronalaista pääomatuloa 85 % ja  verovapaata tuloa 
15 %

• Muu kuin julkisesti noteeratun yhtiön maksama osinko 
jaetaan huojennettuun ja ylimenevään osaan:

• Huojennettu osinko 25 % veronalaista pääomatuloa, 
siltä osin kuin 8 % nettovarallisuudesta. Maksimissaan 
150.000 euroa

• Em. Euromäärän ylimenevä osuudelle on vastaavat 
säännöt kuin julkisesti noteeratun yhtiön maksamalle 
osingolle

• Ylimenevä osinko on 75 % veronalaista ansiotuloa ja 25 
% verovapaata tuloa.

• Saatu osinko on sen verovuoden tuloa, jona osinko on 
nostettavissa

OSINKOJEN VEROTUS

Lähde: verohallinnon ohjeet osinko tulojen verotuksesta
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OSINKOJEN VEROTUS

Lähde: verohallinnon ohjeet osinko tulojen verotuksesta

Osakkeiden matemaattinen arvo = nettovarallisuus / ulkona 
olevien osakkeiden määrä

Nettovarallisuus = varat – velat = oma pääoma

Verovuosi 2014. A omistaa X Oy:n 100 osakkeesta 50 kpl ja 
saa X Oy:ltä osinkoa 60.000 euroa. X Oy:n osakkeen 
matemaattinen arvo on 20.000 euroa/osake. Lisäksi A 
omistaa Y Oy:n 200 osakkeesta 40 kpl ja saa Y Oy:ltä osinkoa 
10.000 euroa. Y Oy:n osakkeen matemaattinen arvo on 2.500 
euroa/osake. Kummankaan yhtiön osakkeet eivät ole 
julkisesti noteerattuja.

X Oy Y Oy

Osinko 60 000 10 000

1 000 000 100 000

(50*20 000) (40*2 500)

60 000 8 000

(1 000 000*8 %) (100 000*8 %)

A:n ansiotulo-osinko 0 2 000

((60 000 + 8 000) * 25 %)

A:n ansiotulona verotettava osinkotulo 1 500 (2 000 * 

75 %)

Osakkeiden 

matemaattinen arvo 

yhteensä

A:n pääomatulo-

osinko

A:n pääomatulona verotettava osinkotulo 17 000
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• Työpanokseen perustuvasta osingosta on annettu 
erityissäännökset

• Työpanokseen perustuva osinko verotetaan palkkana 
tai työkorvauksena, jos jakoperusteena on 
osingonsaajan tai tämän intressipiiriin kuuluvan 
henkilön työpanos

• Koko jaettava määrä on veronalaista tuloa

• Vastaavasti jaettu määrä on jakajalle 
vähennyskelpoista

TYÖPANOKSEEN PERUSTUVA OSINKO

Osakeyhtiö harjoittaa asianajotoimintaa. A omistaa yhtiön 
100 osakkeesta 50 osaketta ja B samoin 50 osaketta. 
Osakeyhtiön tulos muodostuu A:n ja B:n hoitamien 
asianajotehtävien laskutuksesta. A:n laskutus on ollut 200 
000 euroa ja B:n laskutus 300 000 euroa. A ja B sopivat 
osakassopimuksessaan, että yhtiö jakaa heille osinkoa 
siinä suhteessa kuin kummankin työskentely on tuottanut 
yhtiöön laskutusta. Yhtiökokouksessa he päättävät jakaa 
osingon tämän mukaisesti. A saa osinkoa 40 000 euroa ja 
B saa osinkoa 60 000 euroa. Osingon jakoperusteena on 
tässä tapauksessa osingonsaajien A ja B työpanos. A:n 
ansiotuloksi luetaan 40 000 euroa ja B:n ansiotuloksi 60 
000 euroa työpanokseen perustuvana osinkona.

Lähde: Verohallinnon ohje työpanokseen perustuvasta 
osingosta
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Siirtymäsäännöksen puitteissa on suositeltavaa tarkastella 
ennen 1.1.2014 muodostettujen SVOP-sijoitusten 
alkuperää ja mahdollista palauttamisajankohtaa.

SIJOITETUN VAPAAN PÄÄOMAN RAHASTO

• Muutoksen myötä SVOP-rahaston jakamista 
verotetaan pääsääntöisesti osinkona.

• Koskee kaikissa tapauksissa listayhtiön SVOP-jakoa
• Listaamattomille yhtiöille siirtymäsäännös 2014-2015

Listaamattomat yhtiöt voivat edelleen jakaa varoja myös 
luovutukseksi katsottavalla tavalla, (TVL 45a§) jos:

• Yhtiö palauttaa varoja sijoituksen tehneelle osakkaalle
• Palautus tehdään 10 vuoden sisällä sijoituksesta
• Yhtiö voi antaa luotettavan selvityksen siitä, että 

palautuksen kohteena on rahastoon tehty 
pääomasijoitus

Jos rahasto on syntynyt rahastosiirojen tai 
yritysjärjestelyjen seurauksena ei palautus luovutuksena 
ole mahdollista.
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Pääomalaina

• Takasijaisuus
• Pääomanpalautus ja koronmaksu vain 

voitonjakokelpoisten varojen puitteissa.
• Yhtiö tai tytäryhtiö ei saa antaa vakuutta lainalle tai sen 

korolle
• Esitetään lainana tilinpäätöksessä
• Palautetaan lainanmyöntäjälle. OPO:lle jäätävä täysi 

kate

YHTIÖN PÄÄOMITTAMINEN 

• Yleisimmät keinot yhtiön pääomittamiseksi ovat 
osakeanti, SVOP-sijoitus ja pääomalaina.

• Pienissä yhtiöissä SVOP-sijoitus ja pääomalaina usein 
yksinkertaisimmat toteuttaa

SVOP-sijoitus

• Hallitus päättää SVOP-sijoituksen vastaanottamisesta
• Voidaan konvertoida olemassa olevia lainoja
• Oman pääoman ehtoinen sijoitus
• Palautus varojen jaon säännösten mukaan
• Ei ole ”korvamerkittyä rahaa”
• Lisää yhtiön nettovarallisuutta
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Perheyhtiöissä omistajalla on tyypillisesti päätösvalta 
varojen nostotavasta yhtiöstä.

Yrittäjän tilannetta tulee aina tarkastella tapauskohtaisesti 
ja huomioida ainakin seuraavat asiat:

• Omistajan rahantarve
• Yhtiön maksukykyisyys ja tulevat rahoitustarpeet. 
• Onko yrittäjällä ansiotuloja muualta
• Onko yrittäjä YEL- vai Tyel-osakas
• Yhtiön verotus

Varojen jaon järjestys yleiset periaatteet (suuntaa-antavat)

1. Yhtiölle vähennyskelpoiset ja saajalleen verovapaat 
suoritukset

2. Pääomanpalautus SVOP-rahastosta
3. Palkka, jonka kokonaisveroaste  on maksimissaan 26 %
4. Huojennettu osinko, jonka kokonaisveroaste on n. 26 %
5. Palkka, jonka kokonaisveroaste on maksimissaan 30 %
6. Vuokra, korko- tai muu kulu, joka on yritykselle 

vähennyskelpoinen ja saajalleen pääomatuloa
7. Palkka, jonka kokonaisveroaste on maksimissaan 41,8 %
8. Huojennetun osingon ylittävä pääomatulona verotettava 

osinko, jonka kokonaisveroaste on 41,8 %
9. Palkka, jonka veroaste ylittää  41,8 %

OSINKOA VAI PALKKA



KESKEISIÄ MUUTOKSIA 
VUODELLE 2015
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Ansiotulojen verotus

• Kolmen alimman tuloluokan rajoihin 
inflaatiotarkistuksia 1,5 %

• Ylimmän tuloluokan raja lasketaan 90.000 (100.000) 
euroon

• Työmatkakustannusten  omavastuuosuus nostetaan 
750 euroon (600). Enimmäismäärä edelleen 7.000 
euroa

• Asuntolainan korkovähennysoikeutta pienennetään 
edelleen  5 %-yksiköllä vuosittain. 2015 
vähennyskelpoista 65 %. 2018 vähennyskelpoista 50 %

• Lapsivähennys 50 euroa/lapsi maksimi 4 lasta

Perintö-ja lahjaverotus

• Kaikkia rajaveroluokkia korotetaan yhdellä 
prosenttiyksiköllä

• Määräaikaiseksi säädetty 1.000.000 euron veroluokka 
pysyväksi

MUUTOKSIA HENKILÖVEROTUKSEEN 2015



Uudenmaan Tilintarkastus Oy +358 (0)40 861 3484
Käyntiosoite: Runeberginkatu 31, 06100 Porvoo jukka.lampila@uudenmaantilintarkastus.fi
Postiosoite: Agneksenkuja 4, 06650 Hamari http://www.uudenmaantilintarkastus.fi

Kunnallisvero

Kunnallisveroa nostettiin Porvoossa 19,25 % � 19,5 %
Loviisa 19,75 %
Sipoo 19,25 %
Askola 20,25 %

Kiinteistövero Porvoossa

Yleinen kiinteistövero nousi 1,25 % � 1,3 %
Vakituinen asuinrakennus 0,45 % � 0,5 %
Muu asuinrakennus ja voimalaitosrakennuksen vero 
ennallaan.

VEROPROSENTIT PORVOOSSA
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Pääomatuloluokat

• Verotetaan kahdessa luokassa
• Alemmassa veroluokassa pääomatuloveroprosentti 

säilyy 30 %:ssa. Pääomatuloja maksimissaan 30.000 
euroon asti

• Ylemmän tuloveroluokan raja laski 40.000 eur �
30.000 eur

• Verokanta nousi 32 � 33 %:n

PÄÄOMATULOJEN VEROTUS 2015
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Verovapaat päivärahat 2015, edellytyksenä yli 15 km 
etäisyys varsinaisesta työntekemispaikasat tai asunnosta:

• Kotimaan päiväraha 40 euroa (yli 10H)
• Osapäiväraha 18 euroa (yli 6h)
• Ateriakorvaus 10 euroa

Ateriakorvauksen edellytyksenä on, että matkasta ei 
makseta päivärahaa ja työntekijällä ei ole mahdollisuutta 
ruokailla tavanomaisella ruokailupaikallaan.

Verovapaa kilometrikorvaus omalla autolla ajettaessa

• 44 senttiä/km
• Lisähenkilöstä + 3 senttiä/km
• Perävaunu + 7 senttiä/km

Verohallinnon ohje verovapaista kulukorvauksista löytyy 
osoitteesta:

http://www.vero.fi/fi-
FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_paatokset/Veroh
allinnon_paatos_verovapaista_matkak%2835223%29X

KULUKORVAUKSET 2015



ARVONLISÄVEROTUKSEN 
MUUTOKSIA
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Verottajalta ohjeistus 25.11.2014, voimaan 1.1.2015
• Sovelletaan, kun myyjä harjoittaa romun myyntiä 

liiketoiminnan muodossa, eikä ole vapautettu verosta
• Sovelletaan myös kun myydään tuotannon tai muun 

toiminnan sivutuotteena syntynyttä metalliromua –tai 
jätettä toiselle verovelliselle vastiketta vastaan (esim. 
konepajat tai rakennusyritykset)

• Sovelletaan myös yksittäisiin tai satunnaisiin 
liiketapahtumiin

Metalliromun määritelmä:
• Epäjalo metalliromu –ja jäte (esim, alumiini, rauta, 

kupari). Käsite on sidottu CN-nimikkeistöön
• Käyttökelvoton metallitavara (esim. käyttökelvoton 

teollisuuskone)
• Ei koske muovi-, paperi-, lasi-, tms jätettä
• Ei koske palveluiden myyntiä
• Käyttö-ja korjauskelpoiset tavarat tämän ulkopuolella
• Esim. autopurkamolle myytävä ajoneuvo ei ole CN-

nimikkeistössä tarkoitettua romua

Käänteinen verovelvollisuus
• Ostaja on verovelvollinen tavaran tai palvelun 

myynnistä
• Myyntilasku ei sisällä arvonlisäveroa eikä myyjälle 

synny suoritettavaa veroa
• Laskuun viittaus AVL 8d§
• Ostaja vähentää suorittamansa veron, jos hankinta 

tulee ostajan verollisen liiketoiminnan käyttöön ja sillä 
on vähennysoikeus

• Vastuu laskusta ja sen oikeellisuudesta on myyjällä
• Ilmoitetaan kausiveroilmoituksella kohdissa 319, 320, 

318 vastaavasti kuin rakentamispalveluiden myynnit ja 
ostot

METALLIROMUN JA –JÄTTEEN MYYNNIN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVERO-
VELVOLLISUUS
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Sähköisten palveluiden myyntimaasäännös

• Verottajalta ohjeistus 11.11.2014, voimaan 1.1.2015
• Sovelletaan, EU:n alueelle sijoittuneille kuluttajille 

myytyihin tele- radio, ja televisiopalveluihin

Ahvenanmaalta muualle Suomeen kuljetettavien 
sanoma- ja aikakauslehtien myynti arvonlisävero-
velvolliseksi

• Kerran viikossa tai harvemmin ilmestyvien lehtien 
myynti verotetaan kotimaan myyntinä 1.1.2015 lähtien, 
vaikka lehti kuljetetaan Ahvenmaalta muualle 
Suomeen.

MUITA MUUTOKSIA ARVONLISÄVEROTUKSEEN



VEROHALLINNON OHJEITA
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Verottajalta ohje 10.10.2014 palkka ja työkorvaus 
verotuksessa

• Taustalla muutokset yhteiskunnassa ja työn 
tekemisessä

• Tarkoitus helpottaa pienten ja aloittavien yrittäjien 
toimintaa

• Rajanvedolla on olennainen merkitys sekä suorituksen 
maksajan että saajan kannalta

o Työnantajan on suoritettava palkasta ennakonpidätys 
ja suoritettava sosiaaliturvamaksu

o Palkansaajan verotuksessa palkka on aina veronalaista 
ansiotuloa

o Työkorvauksesta ei suoriteta ennakonpidätystä, jos 
saaja on ennakkoperintärekisterissä

o Työkorvaus voi olla elinkeinotoiminnan tuloa tai hänen 
omistamansa yhtiön tuloa

• Enää ei tarvitse olla kuin yksi toimeksiantaja, jos on 
muutoin järjestänyt  toimintansa asianmukaisesti 
yritystoiminnan harjoittamiseksi

• Työsuhde ei muutu toimeksiantosuhteeksi pelkällä 
sopimuksen muutoksella. Myös muiden 
tunnusmerkkien tulee täyttyä

• Osapuolet eivät voi sopia, että osa korvauksesta on 
palkkaa ja osa työkorvausta, mikäli kyseessä on sama 
suoritus

Verottajan ohje kokonaisuudessaan:

http://www.vero.fi/fi-
FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/2014/Palk
ka_ja_tyokorvaus_verotuksessa%2834425%29

PALKANSAAJA VAI YRITTÄ JÄ
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Kokonaisarvioinnissa huomioon otettavat muodolliset 
tunnusmerkit

• Toiminimellä tai yhtiömuodossa toimiminen
• Pakollisten sosiaalivakuutusten ottaminen
• Ennakkoperintärekisteriin kuuluminen
• Muihin rekistereihin kuuluminen
• Lakisääteisten ilmoitusten tekeminen
• Toimilupa

Tosiasiallisia olosuhteita osoittavia tunnusmerkkejä

• Työsopimuksen tai toimeksiantosopimuksen sisältö
• Työn suorittamisen henkilökohtaisuus tai itsenäisyys
• Työskentely toisen tai omaan lukuun
• Työnjohto- ja valvontaoikeus
• Työvälineet, tarvikkeet ja materiaalit
• Työskentelyn ajankohta
• Työskentelypaikka
• Vastikkeen määräytyminen
• Työn suorittamisesta aiheutuneiden kustannusten 

korvaaminen
• Vastuut, takuut ja vakuutukset
• Irtisanomisen ehdot
• Toimeksiantojen rajoittaminen, kilpailukielto ja 

salassapito

PALKANSAAJA VAI YRITTÄ JÄ
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Tavanomaisten henkilökuntaetujen verotuksesta 
säädetään TVL 69 §, jonka mukaan veronalaiseksi tuloksi 
ei katsota kohtuullista etua, joka on annettu koko 
henkilökunnalle:

• Työnantajan järjestämä terveydenhuolto
• Henkilökunta-alennukset työnantajan tuottamista tai 

kaupan pitämistä tavaroista/palveluista
• Merkkipäivälahja tai muu vähäinen lahja, joka on saatu 

muuna kuin rahana tai siihen verrattavana 
suorituksena

• Työnantajan järjestämä virkistys-tai harrastustoiminta. 
Etuna pidetään myös enintään 400 euron vuosittaista 
etua omaehtoisesta liikunta-tai kulttuuritoiminnasta

• Työnantajan järjestämä yhteiskuljetus asunnon ja 
työpaikan välisillä matkoilla

• Työnantajan tilapäisesti järjestämä sairaan lapsen 
hoito

Verottajan ohje kokonaisuudessaan:

http://www.vero.fi/fi-
FI/Syventavat_veroohjeet/Henkiloasiakkaan_tuloverotus/V
erovapaat_suoritukset/Verovapaat_henkilokuntaedut%282
5348%29

VEROVAPAAT HENKILÖKUNTAEDUT
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Tietoliikenneyhteyden yksityiskäyttö

• TVL 69.4§ mukaan veronalaista tuloa ei synny 
työnantajan järjestämän palkansaajan työkäyttöä 
varten järjestetyn tietoliikenneyhteyden 
yksityiskäytöstä

• Voi olla kiinteähintainen tai käytön mukaan 
laskutettava

• Kiinteä yhteys tai matkapuhelimessa oleva 
• Työnantajan kustantamassa Internet-viihdepaketissa 

ei ole kysymys työkäyttöä varten kustannetusta 
tietoliikenneyhteydestä, vaikka viihdepaketin 
hintaan sisältyisi myös Internet-yhteys. Työnantajan 
kustantama viihdepaketti on siten veronalainen etu 
palkansaajalle.

VEROVAPAAT HENKILÖKUNTAEDUT
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TYÖNANTAJAN MAKSAMA KOULUTUS

Verottajalta ohjeistus  25.11.2014 Työnantajan 
kustantaman koulutuksen verotuksesta

• Outplacement –koulutus ohjeen ulkopuolella
• Lähtökohtaisesti verovapaata, jos ammattitaidon 

ylläpitämiseen ja kehittämiseen tähtäävä koulutus, 
joka tapahtuu ensisijaisesti työnantajan edun vuoksi

• Työantajan määräämä koulutus lähtökohtaisesti 
työnantajan eduksi

• Jos ei liity työtehtäviin, voi olla palkanmaksua korvaava 
etu

• Peruskoulutuksesta aiheutuneet menot 
lähtökohtaisesti elantomenoja

• Työnantajan maksamasta ammatillisesta 
täydennyskoulutuksesta ei lähtökohtaisesti synny 
veronalaista etua.

• Koulutusmenot korvattava suoraan koulutuksen 
järjestäjälle

Asioita, jotka puoltavat työnantajan eduksi 
tapahtuvaa koulutusta

• Koulutuksen aihepiiri ja sisältö liittyvät työnantajan 
harjoittamaan toimintaan

• Koulutus on alkanut työsuhteen aikana
• koulutuksen tarkempi sisältö on suunniteltu ja 

rakennettu työnantajan tarpeiden ja esittämien 
toiveiden mukaisesti

• työnantaja on sopinut koulutuksesta oppilaitoksen tai 
muun koulutuksen antajan kanssa

• koulutus liittyy kyseisen työntekijän nykyisiin tai 
muuttuviin työtehtäviin työnantajan tai samaan 
konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa

• koulutukseen on ryhdytty työnantajan aloitteesta; ja
• työnantaja on edellyttänyt työntekijän sitoutumista 

työnantajan palvelukseen koulutuksen ajaksi taikka 
määräajaksi koulutuksen päätyttyä
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TYÖNANTAJAN MAKSAMA KOULUTUS

Diaarinumero: 225/2/14
Antopäivä: 4.11.2014
Taltio: 3391

A, joka oli koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, oli useita vuosia ollut pääomasijoitustoimintaa harjoittavan B Oy:n toimitusjohtajana. 
Sitä ennen hän oli työskennellyt yli 20 vuotta johtotehtävissä eri yrityksissä.

A oli työnantajansa aloitteesta sopinut osallistumisesta 3 - 6 vuotta kestävään Aalto-yliopiston Doctor of Business Administration (DBA) -
koulutusohjelmaan. Sopimuksen mukaan työnantaja maksoi koulutuksesta aiheutuneet kustannukset, hakemusmaksun 1 500 euroa ja 
vuosimaksun 29 000 euroa lisättynä arvonlisäverolla. Yhtiön maksuvelvollisuus koulutuksen kustannuksista päättyisi, jos A irtisanoutuisi 
työstään yhtiöstä riippumattomista syistä. Tällöin A olisi velvollinen korvaamaan yhtiön maksamat koulutusohjelman kustannukset kahden 
irtisanoutumista edeltävän koulutusvuoden ajalta.

Kun otettiin huomioon työnantajayrityksen toimiala, A:n asema yrityksessä ja koulutuksen sisällöstä annettu selvitys sekä A:n ja työnantajan 
välisen koulutussopimuksen ehdot, työnantajayrityksen katsottiin hankkineen koulutuksen liiketoimintaansa varten. A:lle ei syntynyt 
työnantajan maksamien koulutuskustannusten osalta hänen tuloverotuksessaan verotettavaa palkkaluonteista etuutta siitä, että B Oy 
maksoi kyseisen koulutuksen. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valitus hylättiin.
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Kiitos!


