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Tärkeät päivät
Ennakon täydennysmaksu		
ilman jäännösveron korkoa ja yhteisöillä veroilmoituksen
viimeiseen antopäivään ilman yhteisökorkoa
Palkkatietojen vuosi-ilmoittaminen
Verohallinnolle sähköisenä
Työeläkevakuutusyhtiölle
Tapaturmavakuutusyhtiölle
TVR Työttömyysvakuutusrahastolle		

1.2.

1.2.
3.2.

Osinkojen vuosi-ilmoitus (sähköisenä)
1.2. (3.2.)
Vuosi-ilmoitus pääomatulona verotettavista
osakaslainoista		
24.2.
Verotilin vuosimenettely, ilmoitus- ja maksupäivä
29.2.
Veroilmoitukset
Maatalouden harjoittajat ja metsätalouden lomake 2C*)
29.2.
Verotusyhtymät		
29.2.
Liikkeen- ja ammatinharjoittajat *)
4.4.
Elinkeinoyhtymät (Ay tai Ky)		
4.4.
Osakeyhtiöt ja muut yhteisöt (tilikausi päättynyt 31.12.**)
30.4.
Vähäistä toimintaa harjoittavat*)
4.5. tai 13.5.
Arvonlisäveron ulkomaalaispalautushakemus
vuodelta 2015		
30.9.
Toistuvat päivämäärät
Paperiset kausiveroilmoitukset
		
Verohallinnossa ***) 		
Sähköiset kausiveroilmoitukset		
Verotiliverojen maksupäivä		
Yhteenvetoilmoitus myynneistä EU-maihin
Ennakkoverojen maksupäivä 		
(kantokuukaudet ennakkoverolipussa)

7. päivä (perillä
12. päivä
12. päivä
20. päivä
23. päivä

Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava 4 kk kuluessa tilikauden päättymisestä. Kysy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröinnistä kaupparekisteriin tilitoimistostasi.
*) Vähäistä liike- ja ammattitoimintaa tai vähäistä maataloustoimintaa harjoittavat sekä metsätalouden harjoittajat, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia
palauttavat joko 4.5. tai 13.5. (palautuspäivä veroilmoituksessa).
**) Muutoin 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
***) Jos 7. päivä on arkipyhä tai viikonloppu, ilmoitus annettava niitä seuraavana päivänä.

PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN

Yrityksen sosiaalivakuutusmaksut

Korot

Työntekijän eläkevakuutusmaksut
TyEL-vakuutettavan ansion alaraja		
57,51 €/kk
Sopimustyönantaja *)		
Vuoden 2014 palkkasumma
– alle 2,025 milj. € (sis 0,5 % tilapäisen alennuksen)
24,70 %
– 2,025 milj. € – 32,4 milj. €(0,5-0,25 % ale vuonna 2016)25,10 %
– yli 32,4 milj. € (0,25 % ale vuonna 2016)
25,10 %
Lopulliseen maksuun vaikuttavat asiakashyvitys- yms. maksua alentavat tekijät.
Tilapäinen työnantaja *)		
25,10 %
Yrittäjäeläkevakuutus
– alle 53 v.		
23,6 %
– 53 v. täyttänyt		
25,1 %
Aloittavan yrittäjän maksu (48 kk ajalta)
(alkanut v. 2013 tai myöhemmin / ennen v. 2013)
– alle 53 v.
18,408 % /17,700 %
– 53 v. täyttänyt
19,578 % /18,825 %

Peruskorko (1.1.–30.6.2016)		
Yleinen viivästyskorko
Veronlisäys ja viivekorko (muut kuin verotiliverot)
Maksettava yhteisökorkosettava yhteisökorko		
Palautettava yhteisökorko		
Jäännösveron korko
– 10 000 euroon asti 		
– yli 10 000 euron osalle 		
Palautuskorko (muut kuin yhteisöt) 		
Verotilin viivästyskorko			
Verotilin hyvityskorko			

Työttömyysvakuutus **)
– palkat alle 2,0445 milj. € 		
– palkkojen 2,0445 milj. € ylittävältä osalta
– TyEL-vakuutettu yrityksen osaomistaja ***)
Tapaturmavakuutus
Keskimäärin 0,9 % palkoista
Vaihtelee työn tapaturmariskin mukaan
Ryhmähenkivakuutus (keskimäärin)
Työnantajan sosiaaliturvamaksu 		

1,00 %
3,90 %
1,00 %

0,07 %
2,12 %

Palkansaajan sosiaalivakuutusmaksut
Sairausvakuutusmaksu (pidätysprosentissa)
Työntekijä 		
(päivärahamaksu 0,82 % ja sairaanhoitomaksu 1,30 %)
YEL-vakuutettu yrittäjä		
(päivärahamaksu 0,82 %, sairaanhoitomaksu 1,30 %,
lisärahoitusosuus 0,13 %)
Työttömyysvakuutusmaksu
– työntekijän maksu		

2,12 %
2,25 %

1,15 %

– TyEL-vakuutettu yrityksen osaomistaja ***)
0,46 %
Työeläkevakuutusmaksu
– alle 53 v työntekijä		
5,70 %
– 53 v täyttänyt työntekijä		7,20 %

*) TyEL-vakuutussopimus tehtävä (sopimustyönantaja), jos työsuhteessa jatkuvasti ainakin yksi työntekijä tai työntekijöiden 6 kk yhtäjaksoinen palkkasumma
vähintään 8 238 euroa. Mikäli jatkuvassa palveluksessa ei ole työntekijöitä tai
mainittu palkkasumma alittuu, kyse on tilapäisestä työnantajasta. Maksuprosentit pitävät sisällään myös palkansaajan osuuden vakuutusmaksusta.
**) Lisäksi yritys pidättää palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun ja tilittää
maksut Työttömyysvakuutusrahastolle.
***) Esim. osakeyhtiössä työskentelevä osakas, joka omistaa 15–30 % tai
yhdessä perheenjäsentensä kanssa 30–50 % osakeyhtiön osakkeista tai äänimäärästä.

Luontoisetujen verotusarvoja
0,00 %
7,5 %
7,5 %
2,5 %
0,5 %
0,5 %
2,5 %
0,5 %
7,5 %
0,5 %

Matkakustannusten korvaukset
Kotimaan päivärahat
Yli 6 tunnin työmatka (osapäiväraha)		
19 €
Yli 10 tunnin työmatka (kokopäiväraha)		
40 €
Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden
matkavuorokauden:
– vähintään 2 tunnilla		
19 €
– yli 6 tunnilla		
40 €
Yömatkaraha (väh. 4 tuntia klo 21–07)
12 €
Ateriakorvaus enimmillään
10,00 € (2 ateriaa 20,00 €)
Kilometrikorvaukset
Oman auton käytöstä		
0,43 €/km
Käyttöetuauton käytöstä		
0,11 €/km
Moottoripyörän käytöstä
0,32 €/km
Korotukset edellä mainittuihin korvauksiin:
Henkilöiden kuljettaminen
0,03 €/km/hlö
Perävaunun kuljettaminen		
0,07 €/km
Yli 80 kg painavien tai suurten esineiden
kuljettaminen		
0,03 €/km
Ulkomaan päivärahat
Ulkomaan päivärahat on vahvistettu yli 200 maalle tai alueelle. Yleisimpien alueiden päivärahat:
Alankomaat
Belgia
Britannia
Lontoo ja Edinburgh
Espanja
Irlanti
Islanti
Italia
Itävalta
Kiina
Hongkong
Macao
Latvia
Liettua
Luxemburg
Monaco
Norja

65 €
61 €
70 €
74 €
62 €
66 €
68 €
64 €
62 €
68 €
70 €
66 €
50 €
48 €
64 €
68 €
68 €

Puola
Ranska
Ruotsi
Saksa
Tanska
Tšekki
Turkki
Istanbul
Venäjä
Moskova
Pietari
Viro
Yhdysvallat
New York City,
Los Angeles ja
Washington DC

Koko lista ulkomaan päivärahoista osoitteessa www.vero.fi
Pyydä tarvitsemasi muu päivärahatieto tilitoimistostasi.

56 €
66 €
63 €
61 €
68 €
55 €
52 €
54 €
50 €
62 €
57 €
51 €
67 €

73 €

Puhelinetu
20,00 €/kk
Matkapuhelinetu
(kattaa myös teksti- ja multimediaviestit)
20,00 €/kk
Ravintoetu		
6,30 €
kun välittömät kustannukset ja niiden arvonlisävero välillä 6,30–10,20 €
Lounasseteli tai muu ruokailulipuke nimellisarvosta
75 %
nimellisarvo enintään 10,20 € (minimi 6,30 €)
Autoetu
Vapaa autoetu

ikäryhmä A

ikäryhmä B

Ikäryhmä C

Auton
käyttöönottovuosi

2014–2016

2011–2013

ennen 2011

% auton
uushankinnasta JA

1,4 %

1,2 %

0,9 %

€ kuukaudessa TAI

270 €

285 €

300 €

euroa km

0,18 €/km

0,19 €/km

0,20 €/km

Käyttöetu

ikäryhmä A

ikäryhmä B

Ikäryhmä C

Auton
käyttöönottovuosi

2014–2016

2011–2013

ennen 2011

% auton
uushankinnasta JA

1,4 %

1,2 %

0,9 %

€ kuukaudessa TAI
euroa km

105 €

120 €

135 €

0,07 €/km

0,08 €/km

0,09 €/km

Asuntoetu: kysy tilitoimistostasi
Työsuhdematkalippu: Henkilökohtainen enintään 300 euron arvoinen matkalippu kokonaan verovapaata tuloa. Lisäksi lippu on verovapaata tuloa 750 euroa ylittävältä osalta 3 400 euroon saakka (esim. 900
euron arvoisen lipun verotusarvo on 450 euroa.)
Liikunta- ja kulttuurisetelit: Verovapaa, jos edun arvo on enintään
400 €/vuosi/hlö (kysy tilitoimistostasi).

Arvonlisäverot
Yleinen verokanta 			
24 %
Alennetut verokannat
– Elintarvikkeet, rehut, ravintola- ja ateriapalvelut
14 %
– Kirjat, tilatut sanoma- ja aikakauslehdet*)		
10 %
lääkkeet, liikuntapalvelut, kulttuuri- ja viihdetilaisuudet,
henkilökuljetukset, majoituspalvelut, tekijän taide-esineiden
myynti ja kaikkien taide-esineiden maahantuonti,
tekijänoikeuskorvaukset
*) Vähintään kuukauden ajaksi tilatut.
Irtonumeromyynti 24 %
Tarkista arvonlisäverokanta tilitoimistostasi.

