Vuoden 2019 tärkeät päivämäärät
Tiedot 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetuista palkoista ja työnantajasuorituksista ilmoitetaan tulorekisteriin.
Myös tietojen korjaukset, jotka koskevat 1.1.2019 ja sen jälkeen maksettuja
palkkoja tai muita suorituksia ilmoitetaan tulorekisteriin. Tulorekisterin palkkatietoilmoituksen määräaika on pääsääntöisesti maksupäivä +5 päivää.
Lisäksi työnantajan erillisilmoituksella tulorekisteriin ilmoitetaan tarvittaessa työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärä ja siitä mahdollisesti tehtävät vähennykset sekä työn-

antajarekisteriin merkittyjen osalta ”Ei
palkanmaksua” -tieto, jos säännöllinen
työnantaja ei ole maksanut palkkoja
kohdekuukauden aikana. Satunnainen työnantaja antaa työnantajan erillisilmoituksen vain niiltä kuukausilta,
joilta se maksaa palkkaa. Työnantajan
sairausvakuutusmaksun yhteismääräksi ilmoitetaan 0 euroa, jos kohdekuukauden aikana maksettujen palkkojen ja muiden suoritusten perusteella ei makseta sairausvakuutusmaksua.
Työantajan erillisilmoitus annetaan viimeistään maksukuukautta seuraavan

kalenterikuukauden 5. päivänä. Jos viides päivä on lauantai, sunnuntai tai pyhäpäivä, tiedot voi ilmoittaa seuraavana
arkipäivänä.
Työnantajasuoritusten maksamisen
määräpäivä säilyy ennallaan 12. päivänä. Jos eräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, maksu maksetaan ensimmäisenä
arkipäivänä. Palkoista sekä työ- ja käyttökorvauksista annetaan vuosi-ilmoitus
viimeisen kerran maksuvuodelta 2018.
Ilmoita tiedot sähköisesti. Paperilomakkeella asiointi on mahdollista vain
erityisestä syystä.

Tilinpäätösasiakirjat
Tilinpäätösasiakirjat

Maksuvelvollinen

Eräpäivä

Kenelle

Verohallinto toimittaa veroilmoitusta
6B käyttävien yhteisöjen rekisteröitäviksi säädetyt tilinpäätöstiedot kaupparekisteriin.

– Osakeyhtiöt, avoimet yhtiöt ja
kommandiittiyhtiöt, joiden vastuunalaisena yhtiömiehenä on osakeyhtiö.

2 kk tilinpäätöksen
vahvistamisesta.

Kaupparekisteri

Lisätietoa: www.vero.fi/ Syventävät vero-ohjeet/ Usein kysyttyjä/ Tilinpäätöstietojen ilmoittaminen

– Avoimet yhtiöt ja kommandiitti
yhtiöt, joiden vastuunalaisena yhtiömiehenä on sellainen henkilöyhtiö,
jonka yhtiömiehenä on osakeyhtiö.

Asiakirjoista on myös annettava
pyynnöstä jäljennös 2 viikon kuluttua
tilinpäätöksen vahvistamisesta siihen
saakka, kunnes asiakirjat toimitettu
kaupparekisteriin.

Tilinpäätös vahvistettava 6 kk:ssa tilikauden
päättymisestä.

Muut kirjanpitovelvolliset, jos päättyneellä ja sitä välittömästi edeltäneellä
tilikaudella on ylittynyt vähintään kaksi
seuraavista rajoista:
– liikevaihto väh. 12 000 000 €
– taseen loppusumma väh.
6 000 000 €
– henkilökuntaa keskimäärin 50

6 kk tilikauden
päättymisestä

Kaupparekisteri

Vakuutukset
Vakuutus

Maksuvelvollinen

Eräpäivä

Kenelle

TyEL-maksut

Työnantaja, jolla
TyEL-työntekijöitä

Sovitun maksukuukauden
/ -kuukausien 20. päivä.

Eläkevakuutusyhtiöt

Tapaturmavakuutusmaksu

Työnantajat, joilla on
tapaturmavakuutettuja
työntekijöitä

Palkkailmoitus 31.1.2019

Vakuutusyhtiöt

Työttömyysvakuutusmaksu

Työnantajat, joilla on
vakuutettuja työntekijöitä

Pääsääntöisesti kolme
eräpäivää:
1.1., 1.5. ja 1.10.2019.

Työttömyysvakuutusrahasto

Suurilla työnantajilla viisi
eräpäivää:
1.1., 1.3., 1.5., 1.9. ja 1.10.2019.
TyEL-vuosi-ilmoitus

Työnantajat

31.1.2019

Eläkevakuutusyhtiöt

Palkkailmoitus
tapaturmavakuutusyhtiölle

Työnantajat

31.1.2019

Vakuutusyhtiöt

Palkkasummailmoitus
työttömyysvakuutusrahastolle

Työnantajat

31.1.2019

Työttömyysvakuutusrahasto

Verot
Suoritus

Maksuvelvollinen

Eräpäivä

Kenelle

Arvonlisäverot

Arvonlisäverovelvolliset

Verokautta seuraavan toisen kk:n 12. päivä.

Verohallinto

Kalenterivuosimenettelyssä olevien alv-velvollisten ja alkutuottajien verokausi kalenterivuosi, ilmoitus ja maksu kalenterivuotta seuraavan
vuoden helmikuun loppuun mennessä.
Ennakkoverot

Verovelvolliset, joilla
ennakonkannon alaista tuloa

Kuukauden 23. päivä

Verohallinto

Jos yhteisön (kuten osakeyhtiö) ennakkovero
on 340—1 700 euroa, kanto kahdessa erässä
(tilikauden 3. ja 9. kk), muutoin kuukausittain
Liikkeen- ja ammatinharjoittajilla ja henkilö
yhtiöillä (ay, ky) kanto 2—12 erässä ennakon
määrän suuruudesta riippuen.

Veroilmoitus
oma-aloitteisista
veroista

– arvonlisäverovelvolliset
– arpajaisverovelvolliset
– vakuutusverovelvolliset

(mm. arvonlisä
veroilmoitus, arpajaisveroilmoitus)

Muista oma-aloitteisista veroista
silloin, kun on ollut maksuvelvollisuuden synnyttävää toimintaa.

Kuukauden 12. päivä

Verohallinto

Jos verokausi on neljänneskalenterivuosi,
sekä työnantajasuoritukset että arvonlisä
vero on ilmoitettava ja maksettava viimeistään
kalenterivuosineljännestä toisena seuraavan
kuukauden 12. päivä.
Kalenterivuosimenettelyssä olevien alv-velvollisten ja alkutuottajien verokausi kalenterivuosi,
alv-ilmoitus ja -maksu kalenterivuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä
Huom.! Paperi-ilmoittaminen voidaan
hyväksyä vain erityisestä syystä.

ALV-yhteenvetoilmoitus

Yritykset, jotka myyneet tavaraa
tai palveluja EU-alueelle.

Myyntikuukautta seuraavan
kuukauden 20. päivä

Verohallinto

Muiden
EU-maiden
arvonlisäverot
ALV-erityis
järjestelmän
kautta

Yritykset, joilla on ollut sähköisten
palveluiden myyntiä muissa EUmaissa sijaitseville kuluttajille.

Myyntikvartaalia seuraavan kuukauden
20. päivä (20.1., 20.4., 20.7. ja 20.10.)

Verohallinto
kerää maksut
ja välittää ne
ao. valtioiden
verohallinnoille

Huom.! Ilmoituksen määräpäivä tai maksun
eräpäivä eivät siirry viikonlopun tai juhlapyhän
vuoksi. Jos määräpäivä on viikonloppuna tai
juhlapyhänä, ilmoitus on annettava viimeistään
määräpäivänä.
Maksu on suoritettava jo ennen
ilmoituksen määräpäivää, jotta sen
katsottaisiin saapuneen ajoissa.

Vuosi-ilmoitus
osingoista

Osinkoa jakaneet osakeyhtiöt

31.1.2019

Vuosi-ilmoitus osingoista on annettava sähköisesti, jos vuosi-ilmoitus koskee viittä tai useampaa tulonsaajaa.

Sähköisenä annetun ilmoituksen
viimeinen palautuspäivä 4.2.2019

Vuosi-ilmoitus
osakaslainoista

Osakeyhtiöt, jotka ovat antaneet
osakaslainoja osakkeenomistajilleen.

25.2.2019

Tiedot ilmoitetaan myös
veroilmoituksessa 6B-lomakkeella.

Verohallinto

Verohallinto

Tuloverotuksen veroilmoitukset
Suoritus

Maksuvelvollinen

Eräpäivä

Kenelle

Veroilmoitus

Osakeyhtiöt

4 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä.

Verohallinto

Huom.! Osakeyhtiön on annettava tuloveroilmoitus
sähköisest. Paperilla veroilmoituksen voi antaa vain
erityisestä syystä.
Veroilmoitus

Liikkeen- ja ammatinharjoittajat

Elinkeinotoiminnan veroilmoitus ja esitäytetty
veroilmoitus on palautettava 2.4.2019
tai lomakkeelle merkittynä myöhäisempänä
palautuspäivänä joko 7.5. tai 14.5.2019.

Verohallinto

Esitäytetty veroilmoitus palautetaan vain,
jos siihen on korjattavaa tai lisättävää.
Veroilmoitus

Avoimet ja kommandiittiyhtiöt
(elinkeinoyhtymät)

Elinkeinotoiminnan veroilmoitus
palautettava 2.4.2019.

Verohallinto

Työnantajan ilmoitukset
Suoritus

Maksuvelvollinen

Eräpäivä

Kenelle

Työnantajien
vuosi-ilmoitus

Säännölliset ja satunnaiset
työnantajat.

31.1.2019

Verohallinto

Huom.! Työnantajan on annettava
tiedot sähköisesti, jos vuosi-ilmoitus
koskee viittä tai useampaa tulonsaajaa. Velvollisuus ei koske luonnollista
henkilöä eikä kuolinpesää.
Työnantajasuoritukset
(ennakonpidätykset
ja sairausvakuutusmaksu)

Säännölliset ja
satunnaiset työnantajat

Sähköisenä annetun ilmoituksen viimeinen
palautuspäivä 4.2.2019.
Todistukset palkanmaksusta
palkansaajille 15.1.2019 mennessä

Palkkatietoilmoitus maksetuista palkoista ja muista ansiotuloista pääsääntöisesti maksupäivä +5
päivää -periaatteella. Ilmoitusvelvollisuus koskee
myös palkkaennakkoja, kustannusten korvauksia ja
luontoisetuja.
Sairausvakuutusmaksut (myös ns. 0-ilmoitus) ja
työnantajarekisteriin merkittyjen osalta ”Ei palkanmaksua” -tieto ilmoitetaan kuukausittain viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden
5. päivänä.

Tulorekisteri 1.1.2019 ja
sen jälkeen
maksetuista
suorituksista.
Joulukuun
2018 tiedot
Verohallinnolle.

Maksu palkanmaksukuukautta seuraavan kk:n 12.
päivä. Jos verokausi on neljänneskalenterivuosi,
työnantajasuoritukset on maksettava viimeistään
kalenterivuosineljännestä toisena seuraavan kuukauden 12. päivä.

Verohallinto
(maksu)

Muut ilmoitukset
Suoritus

Maksuvelvollinen

Eräpäivä

Kenelle

Intrastatilmoitukset
(ulkomaankaupan
tilastointi)

Yritykset, joita Tulli kehottanut antamaan ilmoituksia (vienti tai tuonti yli
500 t €/vuosi)

Seuraavan kuukauden 10. työpäivään mennessä
(käytännössä vaihtelee 12. ja 16. päivän välillä).

Tulli

Rakentamis
ilmoitukset

Urakkailmoitus tilatusta rakentamispalvelusta, jos sopimuksen yhteen
laskettu kokonaisarvo ilman arvon
lisäveroa ylittää 15 000 euroa.

Kohdekuukautta toiseksi seuraavan
kuukauden 5. päivä

Verohallinto

Päätoteuttaja tai sellaisen puuttuessa rakennuttaja ilmoittaa työntekijätiedot kaikista yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä
ja itsenäisistä työnsuorittajista, jos
hankkeen työmaakohtainen kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa ylittää
15 000 euroa.

Rakentamisilmoitukset annetaan sähköisesti.

Työeläkevakuutusmaksut
Vuonna 2019 käytetään vuoden 2017 palkkasummaa.

TYEL-maksu

% palkasta

– alle 2 083 500

25,2 %

Työntekijän osuus
– 17–52-vuotiaat

6,75 %

– 53–62-vuotiaat (siirtymäsäännös 2017–2025)

8,25 %

– 63–67-vuotiaat

6,75 %

TYEL-maksut
Työsuhde vakuutetaan TyEL:n mukaan, jos
• työntekijä on 17–67-vuotias. Vakuuttamisvelvollisuus alkaa 17 vuoden iän täyttämistä seuraavan
kuukauden alusta ja päättyy sen kuukauden lopussa, jona työntekijä täyttää 68 vuotta.
• työntekijän ansiot ovat vähintään 59,36 euroa
kuukaudessa (2019). Ansiot voivat koostua useasta työsuhteesta samalla työnantajalla saman
kuukauden aikana. Pienemmät ansiot työnantaja voi vakuuttaa vapaaehtoisesti.
TyEL-maksun suuruus määräytyy vuoden 2017 palkkasumman perusteella seuraavasti:
• palkkasumman ollessa alle 2 083 500 € TyELmaksu on 24,4 % palkoista

Tilapäinen työnantaja
Ei vakinaisesti työntekijöitä
ja palkkasumma alle 8 502 €/6 kk.

25,2 %

YEL-maksu

% palkasta

– 18–52-vuotiaat

24,10 %

– 53–62-vuotiaat (siirtymäsäännös 2017–2025)

25,60 %

– 63–67-vuotiaat

24,10 %

• Maksua alentavat mahdollinen asiakashyvitys ja
hoitokustannusalennus. Lisäksi, jos työnantajan
palkkasumma vuonna 2017 on ollut vähintään 2
083 500 euroa, vakuutusmaksuun vaikuttavat
maksuluokan mukainen työkyvyttömyysmaksu
ja maksutappio-osan alennus.
Vuosina 2017–2025 siirtymäsäännöksen vuoksi
53–62-vuotiailta peritään 1,5 prosenttiyksikköäsuurempi maksu. Heille kertyy samalta ajalta eläkettä 1,7
prosenttia 1,5 prosentin sijaan.
Työnantaja pidättää työntekijän osuuden palkasta
ja tilittää sen vakuutusyhtiölle työntekijän puolesta.

Aloittava yrittäjä
– 18–52-vuotiaat

18,80 %

– 53–62-vuotiaat (siirtymäsäännös 2017–2025)

19,70 %

– 63–67-vuotiaat

18,80 %

* Yli 53-vuotiaan yrittäjän maksuprosentti tulee voimaan
53-vuotispäivää seuraavan vuoden alusta ja jatkuu sen
kalenterivuoden loppuun, jona yrittäjä täyttää 63 vuotta.

YEL-tulorajat

MYEL-maksu

% palkasta

Työtulo on alle 27 322,93 €/v.

€ vuodessa

YEL-työtulon alaraja

7 799,37 €/v

YEL-työtulon yläraja

177 125 €/v

– alle 53-vuotiaat

13,014 %

– 53 vuoden iän täyttämistä
seuraavan vuoden alusta

13,824 %

Maksuprosentti nousee liukuvasti,
kun työtulo on27 322,93–42 936,11 €.
Työtulo on yli 42 936,11 €/v.

Yrittäjä voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi

12 816 €/v

– alle 53-vuotiaat

24,10 %

Yrittäjällä on oikeus Kelan peruspäivärahaan

12 816 €/v

– 53 vuoden iän täyttämistä
seuraavan vuoden alusta

25,60 %

Sosiaaliturva- ja
vakuutusmaksut
Sosiaaliturvamaksu 0,77 %

Työtapaturmavakuutus

Työttömyysvakuutus

Sotu-maksu eli työnantajan sairaus
vakuutusmaksu maksetaan Verohallinnolle yhdessä muiden oma-aloitteisten
verojen kanssa.
Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei
makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista.
Maksu on maksettava Verohallintoon
viimeistään palkanmaksukuukautta
seuraavan kuukauden 12. päivänä.

Pakollinen kun kalenterivuoden aikana
työntekijöille maksettujen palkkojen
yhteissumma on 1 200 euroa. Vuonna
2019 työtapaturmavakuutusmaksu on
0,80 prosenttia.
Tapaturmavakuutusmaksun yhtey
dessä tapaturmavakuutusyhtiö perii
ryhmähenkivakuutusmaksun. Maksut vaihtelevat yhtiöittäin. Keskimäärin maksu on 0,07 prosenttia.

Työttömyysvakuutusmaksujen neuvonta, perintä ja valvonta on keskitetty Työttömyysvakuutusrahastoon.
Maksua ei peritä alle 17-vuotiaista eikä yli 65-vuotiaista työntekijöistä.
Vuonna 2019 työttömuusvakuutusmaksu 17–64-vuotiaasta työntekijästä
on 1,50 %.

Työttömyysvakuutusmaksut
17–64-vuotiaista palkansaajista

Yhteensä

Työnantajan
osuus

Työntekijän
osuus

2 086 500 euron palkkasummaan asti

2,0 %

0,5 %

1,50 %

3,55 %

2,05 %

1,50 %

1,28 %

0,50 %

0,78 %

2 086 500 euroa ylittävältä osalta

TyEL-vakuutetun osaomistajan palkkasummasta
Ei peritä YEL-vakuuttamisvelvollisilta

Sairausvakuutusmaksu

% palkasta

palkansaajat, % palkasta

1,54 %*

yrittäjät, % työtulosta

1,77 %*

etuudensaajat

1,61 %

Sairausvakuutus
Sairausvakuutusmaksu sisältyy ennakonpidätysprosenttiin. Sitä ei pidätetä
erikseen palkasta.

* Jos palkka- tai työtulon yhteismääärä
on vähintään 14 282 euroa.

Lisätietoja:
yrittajat.fi >Yrittäjän ABC
> Työnantajan ABC > Tärkeitä lukuja 2019

Luontoisedut

Asuntoetu
Asuntoedun ja siihen sisältyvän lämmityksen raha-arvot keskuslämmitysasunnoissa ovat oheisessa taulukossa.
Asunnon katsotaan kuuluvan siihen
kuntaan tai postinumeroalueeseen,
jossa se oli verovuoden ensimmäisenä päivänä.
Verovelvollisella jo edellisen vuoden
aikana käytössä olleen luontoisetuasunnon raha-arvo voi olla enintään
20 prosenttia korkeampi, kuin sille tuolloin määrätty arvo.
Tarkemmat tiedot asuntoedusta
sekä Helsingin postinumeroalueet ja
kehyskunnat on kerrottu Verohallinnon sivuilla.

Ravintoetu
Ravintoedun arvo on 6,60 € ateriaa
kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien
kustannusten ja näiden kustannusten
arvonlisäveron määrä on vähintään
6,60 € ja enintään 10,50 €. Jos tämä
määrä alittaa 6,60 € tai ylittää 10,50 €,
edun arvona pidetään välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrää.
Välittömiä kustannuksia ovat aterian valmistuksessa käytetyt raaka-aineet sekä aterian valmistus- ja tarjoilupalkat sosiaalikustannuksineen. Jos
työnantaja on sopinut ruokailupaikan
kanssa työpaikkaruokailun järjestämisestä (sopimusruokailu), välittöminä
kustannuksina pidetään työnantajan
ateriasta ruokailupaikalle suorittamaa
määrää.
Välittöminä kustannuksina ei pidetä
aterian kuljettamisesta ruokailupaikalle aiheutuneita kustannuksia.
Palkansaajan työnantajalle ateriasta
suorittamaa korvausta ei oteta huomioon välittömien kustannusten määrää
laskettaessa, vaan se vähennetään ravintoedun raha-arvosta.

Alue

Edun arvo, euro/kk

Helsinki 1

287€ + 12,60 € neliömetriltä

Helsinki 2

283 € + 11,50 € neliömetriltä

Helsinki 3, Espoo, Kauniainen

253 € + 10,60 € neliömetriltä

Helsinki 4, Vantaa

202 € + 10,60 € neliömetriltä

Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu, Tampere,
Turku, kehyskunnat, muu Helsinki

189 € + 8,80 € neliömetriltä

Muu Suomi

164 € + 7,90 € neliömetriltä

Lisätietoja:
yrittajat.fi >Yrittäjän ABC
>Työnantajan ABC>Tärkeitä lukuja 2019

Puhelinetu
Työnantajan palkansaajan kotiin kustantamasta puhelimesta muodostuvan puhelinedun raha-arvo on 20 euroa
kuukaudessa. Edun arvo kattaa puheluista aiheutuneet kustannukset.
Työnantajan palkansaajalle kustantaman matkapuhelimen luontoisetuarvo on 20 euroa kuukaudessa. Edun
arvo kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuneet
kustannukset.

Käyvän arvon
soveltaminen
Sellaisen edun raha-arvona, jonka käypä hinta ilmeisesti on tämän päätöksen
mukaista raha-arvoa alhaisempi tai jota
edellä ei ole mainittu, on pidettävä sen
käypää arvoa.
Tämän päätöksen mukaisesta edun
raha-arvosta vähennetään työnantajan
palkansaajalta perimä korvaus.

Matkalaskulomake 2019:
yrittajat.fi >Yrittäjän ABC
>Työnantajan ABC > Palkanmaksu

Autoetu
Autoeduksi katsotaan se, että palkansaaja tai hänen perheensä käyttää yksityisajoihin työnantajan henkilö- tai pakettiautoa. Autoedun arvo vahvistetaan
rekisteriotteeseen merkityn käyttöönottovuoden perusteella.
Vapaa autoetu on kysymyksessä silloin, kun työnantaja maksaa kaikki autosta aiheutuneet kustannukset. Auton
käyttöetu on puolestaan kysymyksessä silloin, kun palkansaaja suorittaa itse
ainakin auton polttoainekulut. Kulut on
maksettava muulle taholle kuin omalle
työnantajalle.

Vapaassa autoedussa perusarvoon lisättävästä käyttökustannusten osuudesta vähennetään 0,08 euroa kilometriltä tai 120 euroa kuukaudessa,
jos auton ainoa käyttövoima on sähkö.

Perusarvo ja
uushankintahinta
Perusarvolla tarkoitetaan auton uushankintahinnasta laskettua prosenttiosuutta. Uushankintahinnalla tarkoitetaan automallin maahantuojan tai
sen puuttuessa tukkukaupan ilmoittamaa uutena hankitun auton ostopäivänä voimassa ollutta automallin

yleistä suositushintaa vähennettynä
3 400 eurolla.
Jos aikaisintaan vuonna 2015 ensimmäistä kertaa käyttöön otetun auton ostopäivän yleistä suositushintaa ei
ole tiedossa tai auto on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön ennen vuotta
2015, uushankintahinnalla tarkoitetaan
automallin maahantuojan tai tukkukaupan ilmoittamaa auton käyttöönottokuukauden alussa voimassa ollutta
automallin yleistä suositushintaa vähennettynä 3 400 eurolla. Tästä hinnasta lasketaan taulukossa mainittu
prosentti. Saatu arvo pyöristetään lähinnä alempaan 10 euroon.

Lisätietoja autoedusta:
yrittajat.fi > Työnantajan ABC > Korvaukset > Luontoisedut

Ikäryhmä
(käyttöönottovuosi)

Vapaa autoetu
kuukaudessa

Auton käyttöetu

A (2017–2019)

1,4 % auton uushankintahinnasta
+ 270 € tai 18 s/km

1,4 % auton uushankintahinnasta
+ 105 € tai 7 s/km

B (2014–2016)

1,2 % auton uushankintahinnasta
+ 285 € tai 19 s/km

1,2 % auton uushankintahinnasta
+ 120 € tai 8 s/km

C (ennen vuotta 2014)

0,9 % auton uushankintahinnasta
+ 300 € tai 20 s/km

0,9 % auton uushankintahinnasta
+ 135 € tai 9 s/km

Ulkomailla saatu autoetu
(ennen vuotta 2008
käyttöönotetut autot)

Kuukausikohtainen arvo

Ajopäiväkirjan tai muun verovelvollisen tai
veroviranomaisen esittämän luotettavan
selvityksen perusteella määräytyvä arvo

euro/kk

perusarvo

+ kilometrikohtainen
arvo euroa/km

vapaa autoetu

744

264

0,32

auton käyttöetu

444

264

0,12

Lisätietoja
Luontoiseduista on kerrottu tarkemmin verkkosivuillamme:
www.yrittajat.fi > Työnantajan ABC > Tärkeitä lukuja 2019 > Luontoisedut
www.vero.fi > Syventävät vero-ohjeet > Ennakkoperintä > Työnantajat > Luontoisedut

Päivärahat ja kilometrikorvaukset
Kotimaan päivärahat
Päiväraha lasketaan matkavuorokausittain. Matkavuorokausi on 24 tuntia
työmatkan alkamisesta tai edellisen
matkavuorokauden päättymisestä.
Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun
hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan
enimmäismäärä on puolet taulukossa
mainituista määristä.
Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta
ja osapäivärahan kysymyksessä ollen
yhtä ilmaista ateriaa.

Ateriakorvaus
Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn
vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan. Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 10,50 euroa.
Jos palkansaaja joutuu työmatkalla
aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa,
ateriakorvauksen enimmäismäärä on
21,00 euroa.

Päivärahan enimmäismäärät työmatkan keston mukaan
yli 6 tuntia (osapäiväraha)

19,00 euroa

yli 10 tuntia (kokopäiväraha)

42,00 euroa

Päiväraha kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden:
vähintään 2 tunnilla

19,00 euroa

yli 6 tunnilla

42,00 euroa

Lisätietoja
Ulkomaanpäivärahojen määrät voit tarkistaa vekkosivuiltamme:
www.yrittajat.fi > Yrittajan ABC > Työnantajan ABC

Kulkuneuvo

Korvauksen enimmäismäärä

auto

43 snt/km, jota korotetaan
• 7 snt/km perävaunun kuljettamisesta autoon
kiinnitettynä

Kilometrikorvaukset

• 11 snt/km silloin, kun työn edellyttää
asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä

Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä
työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät ovat oheisessa taulukossa.
Jos palkansaajan omistamassa tai
hallitsemassa kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on
työnantajan asiana, korotetaan korvausten enimmäismääriä 3 senttiä kilometriltä kutakin mukana seuraavaa
henkilöä kohden.

• 22 snt/km silloin, kun työ edellyttää taukotuvan
tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista
autoon kiinnitettynä
• 3 snt/km sellaisista autossa kuljetettavista
koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää
80 kiloa tai joiden koko on suuri
• 3 snt/km, jos palkansaaja työtehtäviensä
vuoksi kuljettaa autossa koiraa
• 9 snt/km silloin, kun työ edellyttää liikkumista
autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä
suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten
kilometrien osalta

Kustannusten korvaus
auton käyttöedussa

moottorivene, enintään 50 hv

76 snt/km

moottorivene, yli 50 hv

110 snt/km

Jos palkansaaja, jolla on auton käyttöetu, käyttää tällaista autoa työmatkan
suorittamiseen ja maksaa itse tästä
matkasta aiheutuvat polttoainekulut,
hänelle korvattavien polttoainekulujen enimmäismäärä on 10 senttiä kilometriltä.

moottorikelkka

105 snt/km

mönkijä

98 snt/km

moottoripyörä

33 snt/km

mopo

18 snt/km

muu kulkuneuvo

10 snt/km

