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Määritelmiä
Yritysmuodot

• yksityinen elinkeinonharjoittaja
• henkilöyhtiöt
• osakeyhtiöt ja osuuskunnat

Pääomatulo

esim. yritystoiminnan pääomatulo, korkotulo, vuokratulo, luovutusvoitto
ja saatu osinko

Ansiotulo

esim. yritystoiminnan ansiotulo, palkka, eläke, etuus tai korvaus

Välittömät
verot

valtiolle, kunnalle ja kirkolle maksettavat tuloverot, jotka jäävät
lopullisesti maksajan rasitukseksi

Välilliset
verot

esim. arvonlisävero, jonka yrittäjä vain perii ja tilittää valtiolle. Lopullinen
vero siirtyy tuotteiden ja palveluiden hintoihin

Palkka

työnantajan maksama korvaus, joka perustuu työ- tai virkasuhteeseen
tai henkilökohtaiseen työpanokseen

Työkorvaus

työstä, tehtävästä tai palveluksesta maksettu korvaus, joka ei ole
palkkaa
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Pankkitili - Kirjanpito - Vakuutukset

Yritysmuodon valinta: toimivalta, vastuut
Yksityinen
elinkeinonharjoittaja

• Toimii itsenäisesti, omaan lukuunsa.
• Vastaa sitoumuksistaan taloudellisesti itse kaikella
omaisuudellaan.
Kaupparekisteri

Avoin yhtiö (ay)
Kommandiittiyhtiö (ky)

• Perustajina vähintään kaksi henkilöä tai yritystä
• Avoimessa yhtiössä kaikki yhtiömiehet vastaavat yhtiön
sitoumuksista koko henkilökohtaisella omaisuudellaan.
• Kommandiittiyhtiössä vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat
yhtiön sitoumuksista koko henkilökohtaisella
omaisuudellaan ja äänettömät yhtiömiehet
pääomapanoksellaan.
Kaupparekisteri

Osakeyhtiö (oy)
Osuuskunta

• Itsenäinen verovelvollinen
• Perustajana vähintään yksi henkilö tai yritys

Yhtiösopimus

Kaupparekisteri
Perustamissopimus
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Yritystoiminnan
aloittaminen
Ilmoittautuminen
• Verohallinnolle
• Patentti- ja
rekisterihallitukselle
(kaupparekisteri)
• Y-tunnus

Verohallinnon
rekistereihin

Maksaminen
• Kausiveroilmoitus
• Vuosi-ilmoitus
• Tuloveroilmoitus

• Ennakkoperintärekisteri
• Arvonlisäverovelvollisten
rekisteri
• Työnantajarekisteri

Perustamisilmoitus

Y1: osakeyhtiö, osuuskunta ja muu yhteisö
Y2: avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö
Y3: yksityinen elinkeinonharjoittaja

• Arvonlisävero
• Ennakonpidätys
• Sosiaaliturvamaksut
• Ennakkovero
• Jäännösvero

Ilmoittaminen

Lomakkeen saa osoitteesta ytj.fi
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Ennakkoperintärekisteri
• Verohallinnon ylläpitämä julkinen rekisteri, johon on
merkitty itsenäisen tulonhankkimistoiminnan harjoittajat
• Ennakkoperintärekisteriin voivat hakeutua toimijat, jotka
aikovat harjoittaa elinkeinotoimintaa, maataloutta tai
muuta tulonhankkimistoimintaa muutoin kuin
työsuhteessa.
• Asiakkaiden ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä
ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yritykselle
maksamistaan työkorvauksista.
• Verohallinto voi poistaa yrityksen ennakkoperintärekisteristä ilmoitus- ja/tai maksulaiminlyöntien vuoksi.
Yrityksen rekisteritilanteen voi tarkistaa Y-tunnuksella osoitteesta ytj.fi
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Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
• Verohallinnon ylläpitämä julkinen rekisteri, johon on
merkitty arvonlisäverovelvolliset.
• Ilmoittauduttava, jos yritys myy Suomessa tavaroita
tai palveluita liiketoiminnan muodossa ja tilikauden
(12 kk) liikevaihto on yli 8 500 euroa (1.1.2016
alkaen 10 000 euroa).
• Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittaudutaan siitä
päivästä alkaen, jolloin
• verollinen toiminta alkaa
• yritys ryhtyy hankkimaan tavaroita tai palveluja verollista
toimintaansa varten.
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Arvonlisäveron alarajahuojennus
Arvonlisäverovelvollinen voi saada huojennusta
maksettavasta arvonlisäverosta, jos tilikauden (12 kk)
veroton liikevaihto on enintään 22 500 euroa (1.1.2016
alkaen 30 000 euroa).
• Jos liikevaihto on enintään 8 500 euroa (1.1.2016 alkaen
10 000 euroa), verovelvollinen saa huojennuksena koko
tilikaudelta tilitettävän veron.
• Jos liikevaihto on yli 8 500 euroa (1.1.2016 alkaen 10 000
euroa), mutta enintään 22 500 euroa (1.1.2016 alkaen 30
000 euroa), maksettavaa arvonlisäveroa huojennetaan
osittain.
Huojennuksen
laskukaava

Vero -

(liikevaihto - 8 500) x vero

14 000
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Työnantajarekisteri
• Verohallinnon ylläpitämä julkinen rekisteri, johon on
merkitty säännöllisesti palkkoja maksavat
työnantajat.
• Työnantajarekisteriin on ilmoittauduttava
säännöllisen palkanmaksun alkaessa.
• Palkanmaksu on säännöllistä
• jos yrityksen palveluksessa on kalenterivuoden aikana
vakituisesti vähintään kaksi työntekijää
• jos työssä on vuoden aikana vähintään kuusi työntekijää,
vaikka näiden työsuhde ei kestäisi koko kalenterivuotta.
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Säännöllisen työnantajan
velvollisuudet

•
•

Säännöllisen työnantajan täytyy
• toimittaa ennakonpidätys
• pitää palkkakirjanpitoa
• maksaa työnantajan sosiaaliturvamaksut
• järjestää työntekijöidensä eläketurva
ottamalla heille työeläkevakuutus sekä
tarvittaessa tapaturma-, työttömyys- ja
ryhmähenkivakuutus
• antaa kausiveroilmoitus
• antaa vuosi-ilmoitus.

vähintään 2 vakituista
työntekijää kalenterivuoden aikana tai
vähintään 6 työntekijää,
joiden työsuhde ei kestä
koko kalenterivuotta.

10

Satunnaisen työnantajan
velvollisuudet

•
•

1 vakituinen työntekijä
kalenterivuoden aikana tai
1-5 työntekijää, joiden
työsuhde ei kestä koko
kalenterivuotta.

Satunnaisen työnantajan täytyy
• toimittaa ennakonpidätys
• pitää palkkakirjanpitoa
• maksaa työnantajan sosiaaliturvamaksu
• järjestää työntekijöidensä eläketurva ottamalla heille
työeläkevakuutus sekä tarvittaessa tapaturma-,
työttömyys- ja ryhmähenkivakuutus
• antaa kausiveroilmoitus vain niiltä
kuukausilta, kun palkkoja on maksettu
• antaa vuosi-ilmoitus.
Satunnainen työnantaja voi halutessaan rekisteröityä
työnantajarekisteriin (muuten ei yleensä rekisteröidä/merkitä).
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Yrityksen velvollisuudet
tuloverotuksessa
• maksaa ennakkovero
• antaa veroilmoitus
• maksaa jäännösvero

Liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoitus 5
Elinkeinoyhtymän veroilmoitus 6A
Osakeyhtiön ja osuuskunnan veroilmoitus 6B

Tuloveroilmoitus
sähköisesti
Tyvi-palveluntarjoajat:
Aditro (aditro.fi)
OpusCapita (tyvi.fi)
Kustannusosakeyhtiö
Koivuniemi (tyvi.koivuniemi.fi)
Logica (www.tyvi-palvelu.fi)

vero.fi/yhteisonveroilmoitus

Lisätietoa sähköisen asioinnin mahdollisuuksista:

vero.fi
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EROT YRITYSMUOTOJEN VÄLILLÄ
Yksityinen
elinkeinonharjoittaja

Henkilöyhtiö

Osakeyhtiö
Osuuskunta

Ei

Ei

Kyllä

Jako ansio- ja pääomatuloon
Tuloverotus

ansiotulo: progressiivinen verotus
pääomatulo: 30 %
(30 000 ylittävältä osalta 33 %)

Yhtiömiesten tulona
- jako ansio- ja
pääomatuloon

Pääomatulon
laskentapohja

Nettovarat plus 30 %
palkoista

Nettovarat plus 30 %
palkoista

Nettovarat

Nettovarojen
laskenta

Vain elinkeinotoimintaan
kuuluvat varat ja velat

Erikseen tulolähteittäin;
yhtiömieskohtaiset oikaisut

Kaikki varat ja velat;
osakaskohtaiset oikaisut

Tappion
vähentäminen

Voidaan siirtää yrittäjälle

Vain yrityksessä

Vain yrityksessä

Rahan yksityisotto

On mahdollista

On mahdollista

Ei ole mahdollista

Palkanmaksu
yrittäjälle

Ei

Kyllä

Kyllä

Oikeustoimet
yrityksen ja
omistajan välillä

Ei

Kyllä

Kyllä, käyvin hinnoin
VML 29 §

Verotuksen erillisyys

Yhtiön tulona (20 %)

(osakkeen matemaattinen arvo)
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Yrityksen velvollisuudet
arvonlisäverotuksessa
• antaa ostajalle lasku myymistään
tavaroista tai palveluista
Tarkemmin laskutusvaatimuksista vero.fi:ssä
ohje ”Laskutusvaatimukset arvonlisäverotuksessa”

• tilittää arvonlisävero
• antaa kausiveroilmoitus
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Esimerkki:
Valmistustoimintaa harjoittava yritys
96,77 € valtiolle

Penan puutyö
Kaappien valmistus

Yleistä arvonlisäverosta

Myynti 700 €
+ alv 168 €
Yhteensä 868 €

Kausiveroilmoitus
Myynnin verot 168,00 €
Vähennettävät verot 96,77 €
Maksettava vero 71,23 €

71,23 € valtiolle

SISUSTUSLIIKE
Myynti 1 500 €
+ alv 360 €
Yhteensä 1 860 €

Kausiveroilmoitus
Myynnin verot 360 €
Vähennettävät verot 168 €
Maksettava vero 192 €

192 € valtiolle

KULUTTAJA
Koiranomistaja ostaa tuotteen
1 860 €
(sis. alv. 360 €)

Yleinen
verokanta

24 %

Elintarvikkeet,
rehu,
ravintola- ja
ateriapalvelut

14 %

Kirjat,
lääkkeet,
liikuntapalvelut,
elokuvanäytökset,
kulttuuri- ja
viihdetilaisuuksien
sisäänpääsy,
henkilökuljetus,
majoituspalvelut

10 %

Yhteensä
360 € valtiolle
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Case: perustamisilmoitus
•
•
•
•
•

Haluan perustaa toiminimen: Penan puutyö.
Aion ryhtyä valmistamaan puusta tehtyjä kaappeja.
Toiminta alkaa 1.2.2015.
En palkkaa ainakaan alkuvaiheessa työntekijöitä.
Arvioin, että saan kuukaudessa myyntituloja
2 000 euroa.
• Arvioin, että kuluja tulee 1 000 euroa kuukaudessa.
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Lopuksi
• Verotettavan tulon laskeminen perustuu kirjanpitoon,
mutta kirjanpidon ja verotuksen eroavaisuuksien vuoksi
verotettava tulo voi poiketa kirjanpidon tuloksesta.
• Verohallinto suosittelee, että yritys käyttää kirjanpitäjää.
• Rekistereihin kannattaa ilmoittautua vasta kun toiminta
on alkanut.
• Sähköinen ilmoittaminen on helppoa ja vaivatonta.
• Lisätietoja vero.fi
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Kiitos mielenkiinnosta
Menestystä yrittäjyydelle!
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