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5. Ennakkokysymykset: omaehtoinen tutustuminen



Verohallinnon tavoitteet 

 Visio: Parasta verotusta - yhdessä

 Strategiset tavoitteet

– Verotulojen varmistaminen

– Oikeudenmukaisesti toimitettu verotus

– Positiivinen asiakaskokemus

 Asiakkaille tämä näkyy

– Hallinnollisen taakan poistaminen tai vähentäminen

– Sähköisyyden kasvattaminen

Lisätietoa: Verohallinnon strategia 2019-2024

miljardia 

euroa

keräsimme veroja 

yhteiskunnan hyväksi
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https://vero.fi/tietoa-verohallinnosta/verohallinnon_esittely/verohallinnon_strategia/






OmaVero - Verohallinnon verkkoasiointipalvelu

 OmaVerossa voi hoitaa lähes kaikki 

omat tai yrityksen veroasiat.

– tarkistaa ja täydentää esitäytettyä veroilmoitusta

– antaa oman tai yrityksen veroilmoituksen

– hoitaa kiinteistöveroasiat

– ilmoittaa ja maksaa varainsiirtoveron

– tilata verokortin, hakea ennakkoveroa

– maksaa veroja

– ilmoittaa tilinumerosi mahdollista 

veronpalautusta varten

– antaa ilmoituksen oma-aloitteisista 

veroista (esim. arvonlisävero)

– tilata verovelkatodistuksen

– valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan 

veroasiat puolestasi 

Tulossa OmaVeroon 2020 ->



Katso-tunnus päättyy 31.12.2020 - siirry ajoissa 
Suomi.fi-valtuuksiin

Mitä Katso-palvelun päättyminen 

tarkoittaa?

 Jos käytät nyt kirjautumiseen Katso-

tunnistetta, 1.1.2021 lähtien et voi kirjautua 

sillä OmaVeroon, Lomake.fi:hin, Ilmoitin.fi:hin, 

Palkka.fi:hin tai tulorekisteriin.

 Kirjaudu asiointipalveluihin jatkossa 

henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, 

mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. 

Mobiilivarmenne tai varmennekortti voivat olla 

myös organisaation tarjoamat.

 Jos hoidat veroasioita toisen puolesta Katso-

valtuuksilla, hae niiden tilalle tarvittavat 

Suomi.fi-valtuudet. Katso-valtuudet eivät 

muutu automaattisesti Suomi.fi-valtuuksiksi. 

 Suomi.fi-valtuuksissa yksityishenkilöt, 

yritykset ja yhdistykset voivat valtuuttaa 

henkilön, yrityksen tai yhteisön hoitamaan 

asioita puolestaan.

Lisätietoa: Näin annat suomi.fi -valtuuden veroasioiden hoitamiseen

https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista
https://vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/asioi-verkossa/valtuuttaminen/


Freelancer verotuksessa

 Freelancer: henkilö, jolla on vuoden aikana, jopa samanaikaisesti, useita työn-

tai toimeksiantajia. Freelance-työlle on tyypillistä työtehtävien lukuisa määrä 

sekä työtehtävien tilapäisyys.

– Ulkoisesti tarkasteltuna freelancer toimii usein yrittäjämäisesti toimeksiantosuhteessa, mutta 

niin sanotut muodolliset yrittäjän tunnusmerkit puuttuvat (esim. rekisteröityminen) 

 Toiminnalle on tyypillistä, että mm. työssä tarvittavat työkalut ja -tarvikkeet hankitaan itse tai 

työmatkoista muodostuu kustannuksia, joita suorituksen maksaja ei korvaa.

– Freelancer saattaa työskennellä myös työsopimuksen perusteella, jolloin häntä koskevat 

samat velvoitteet ja oikeudet kuin muita palkansaajia.

– Freelancer voi olla myös elinkeinonharjoittaja, jos toiminta täyttää elinkeinotoiminnan 

tunnusmerkit. 

 Yksityisellä elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan verotuksessa ammatin- ja liikkeenharjoittajaa. 

 Yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminnastaan saama tulo (työ- ja käyttökorvaukset) verotetaan 

elinkeinoverolain mukaisesti. Toiminnasta on pidettävä kirjanpitoa.
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Verotettava tulo lasketaan tulolähteittäin

Elinkeinotoiminnan tulolähdeElinkeinotoiminnan tulolähde

Maatalouden tulolähdeMaatalouden tulolähde

Henkilökohtainen tulolähde 

(muun toiminnan tulolähde)

Henkilökohtainen tulolähde 

(muun toiminnan tulolähde)

Verotettava tulo lasketaan

elinkeinotulon verottamisesta

annetun lain

mukaan

Verotettava tulo lasketaan

maatilatalouden tuloverolain

mukaan

Verotettava tulo lasketaan 

tuloverolain

mukaan



Tulolähteiden merkitys verotuksessa

 Tulot ja menot on kohdistettava oikeaan tulolähteeseen, kun verotettavaa tuloa 

lasketaan.

 Yhden tulolähteen menoja ei voi vähentää toisen tulolähteen tuloista. 

 Myös tappiot vahvistetaan tulolähteittäin.

 Henkilöasiakkaan kullekin tulolähteelle on oma veroilmoitus, jolla tulolähteen 

verotettavat tulot ja niistä vähennettävät kulut ilmoitetaan.

– Henkilökohtainen veroilmoitus eli esitäytetty veroilmoitus

– Elinkeinotoiminnan veroilmoitus (yritysmuodon mukaan)

– Maatalouden veroilmoitus

– (Metsätalouden veroilmoitus)
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Yritystoiminnan kulujen ja 
hankintojen vähentäminen



Yritystoiminnan kulujen vähentäminen

1. Autokulut

– voit vähentää elinkeinotoiminnan kuluina sellaiset kulut, jotka ovat aiheutuneet yrityksen 

toiminnassa tekemistäsi matkoista:

 matkoista yrityksen toiminta-alueelle (esimerkiksi käyt asiakkaan luona)

 tilapäisistä matkoista yrityksen toiminta-alueen ulkopuolelle (lisävähennys) Lue ohjeet tilapäisen 

työmatkan kulujen vähentämiseen täältä.

– Huomaa! Matkat, jotka teet kotoa työpaikalle (esim. yrityksen toimistoon), eivät ole elinkeinotoiminnan ajoa. 

Niiden kuluja et voi vähentää yrityksen veroilmoituksessa. Voit vähentää ne asunnon ja työpaikan välisinä 

matkakuluina henkilökohtaisella veroilmoituksella.

– Pidä aina tilikauden aikana ajopäiväkirjaa, jolla erottelet yritystoiminnan ajot ja yksityisajot. 

Yksityisajot tai muut yksityiskulut eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia.

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/ilmoittaminen-ja-maksaminen/veroilmoitus/liikkeen-tai-ammatinharjoittaja/auto--ja-matkakulut/tilap%C3%A4inen-ty%C3%B6matka-ja-p%C3%A4iv%C3%A4raha/


Yritystoiminnan kulujen vähentäminen

2. Työmatkakulut

– Voit vähentää autokulujen lisäksi yritystoimintaa koskevan tilapäiseen työmatkaan liittyvät 

kulut

 Elinkeinotoimintaan liittyvät koulutusmatkat, tavaroiden noutomatkat, tilapäiset tuotteiden 

myyntimatkat ja eri toimipaikkojen väliset matkat

 Vähentää voit mm. majoituskulut, matkaliput

 Huomioi: jos osa työmatkasta on ns. yksityismatkaa, kulut jaetaan vähennyskelpoisiin ja 

vähennyskelvottomaan osaan

– Yrittäjänä et voi maksaa itsellesi päivärahaa, mutta voit saada ns. lisävähennyksen 

työmatkasta aiheutuneesta elantokustannusten lisäyksestä. Vähennyksen enimmäismäärä on 

sama kuin palkansaajan vuosittain vahvistettavien verovapaiden päivärahojen 

enimmäismäärä. (huom. matkan kesto ja etäisyys-vaatimukset)

 Lisävähennys = Lisävähennyksen enimmäismäärä - kirjanpidossa työmatkasta vähennetyt kulut

https://vero.fi/henkiloasiakkaat/auto/kilometrikorvaus_ja_paivaraha/
https://vero.fi/henkiloasiakkaat/auto/kilometrikorvaus_ja_paivaraha/


Yritystoiminnan kulujen vähentäminen

3. Työtilan vuokra ja työhuonevähennys

– Yksityinen elinkeinonharjoittaja, jolla on yritystoimintaa varten oma työtila, voi vähentää 

työtilan kulut yrityksen verotuksessa.

– Jos yritystoimintaa harjoitetaan oman asunnon yhteydessä, voi vähentää verotuksessa joko 

työtilan todelliset kulut tai kaavamaisen työhuonevähennyksen.

 kaavamainen työhuonevähennys (vv 2019: 900 € / 450 €/225 €): määrä vahvistetaan vuosittain 
Verohallinnon yhtenäistämisohjeessa 

 Kokonaistilanne ratkaisee, voiko työtilan kuluista saada vähennyksen todellisten kulujen mukaan. 

Siihen vaikuttavat muun muassa asunnon kokonaispinta-ala, mikä osa asunnon pinta-alasta on 

yritystoiminnan käytössä, harjoitetun toiminnan laajuus (mm. yrityksen liikevaihto), yrityksen toimiala 

ja se, tarvitseeko toiminta erilliset tilat.

https://vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/ilmoittaminen-ja-maksaminen/veroilmoitus/liikkeen-tai-ammatinharjoittaja/ty%C3%B6tila/
https://vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/ilmoittaminen-ja-maksaminen/veroilmoitus/liikkeen-tai-ammatinharjoittaja/ty%C3%B6tila/
https://vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/ilmoittaminen-ja-maksaminen/veroilmoitus/liikkeen-tai-ammatinharjoittaja/ty%C3%B6tila/
https://vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/tulonhankkimismenot/ty%C3%B6huonev%C3%A4hennys/


Yritystoiminnan kulujen vähentäminen

4. Edustusmenot

– Edustuskuluista yritys voi vähentää tuloverotuksessa 50%. Loppu on vähennyskelvotonta.

– Ilmoita yritystoiminnan veroilmoituksella kirjanpidon mukaisten edustuskulujen yhteismäärä. 

OmaVero laskee automaattisesti vähennyskelpoisen osuuden edustuskuluista (50%), 

paperilla vähennyskelpoinen osuus pitää laskea itse.

 Huom. Edustustarkoitukseen hankituista tavaroista tai palveluista ei saa arvonlisäverotuksessa 

vähentää mitään.



Yritystoiminnan hankintojen eli käyttöomaisuuden 
vähentäminen (mm. koneet, kalustot)

1. Voi vähentää kerralla, jos

– hankinnan todennäköinen taloudellinen käyttöaika on enintään 3 vuotta (ei ylärajaa hinnalle) 

tai

– kysymys on niin sanotusta pienhankinnasta. Pienhankinnalla tarkoitetaan yksittäistä kuluvaa 

käyttöomaisuutta, kuten matkapuhelinta tai työkalua, jonka hankintahinta on enintään 850 

euroa. Tällaisia pienhankintoja voit vähentää vuodessa yhteensä 2 500 euroa.

1. Vähennetään poistoina (= kulut jaksotetaan eri vuosille)

– Jos omaisuuden käyttöikä on yli 3 vuotta ja hankintahinta on yli 850 euroa, et voi vähentää 

hankintahintaa kerralla vaan se vähennetään poistoina. 

– Poisto = hankintahinta jaetaan niille vuosille, joiden ajan omaisuus on yrityksesi käytössä.

Lisätietoa vero.fi: Poistot ja pienhankinnat

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/ilmoittaminen-ja-maksaminen/veroilmoitus/liikkeen-tai-ammatinharjoittaja/poistot-ja-pienhankinnat/


Veroasioiden hoitaminen 
OmaVerossa 



Kirjautumispolku OmaVeroon
vero.fi/omavero

1. Kirjaudu OmaVeroon

2. Valitse tunnistustapa

• Pankkitunnukset

• Mobiilivarmenne

• Varmennekortti

• Katso-tunnus  suomi.fi-valtuudet

3. Valitse, kenen veroasioita haluat 

hoitaa

• Omat veroasiat

• Asioi toisen henkilön puolesta

• Asioi yrityksen puolesta

1.

3.

2.



OmaVeron etusivu henkilöasiakkaalle 1/2

1. Omat tietosi tulevat 

OmaVeroon 

perusrekisteristä. Jos 

sinulla on valtuus 

hoitaa veroasioita 

toisen henkilön 

puolesta, voit tästä 

vaihtaa asiakasta. 

2. Tästä näet, mitä veroja 

sinun pitää maksaa ja 

mihin päivään 

mennessä.



OmaVeron etusivu henkilöasiakkaalle 2/2
3. Huomioitavaa-kohdasta 

löydät asiat, jotka sinun on 

syytä lukea tai joihin sinun 

pitää reagoida.

4. Toiminnot-linkeistä pääset 

mm.

• muokkaamaan  

veroilmoitustasi

• maksamaan jäännösverot

• verokortti, ennakkoverot.

• Kaikki toiminnot -linkistä saat 

näkyviin lisää toimintoja.

Veroilmoituksen määräpäivät 

vahvistetaan vuosittain



Henkilöasiakkaan esitäytetty veroilmoitus  

 Veroilmoittamisen määräpäivät vaihtelevat asiakasryhmittäin

Helmikuu

- verotusyhtymät

- metsätalous

Toukokuu

- palkan-, 

eläkkeen- ja 

etuudensaajat

Huhtikuu

- yrittäjät

-maa- ja 

metsätaloudenharj

oittajat

Verotus päättyy 

joustavasti, 

kaikilla 

henkilöasiakkailla 

viim. lokakuun 

lopussa



Muutama sana paperipostista



OmaVeron postilaatikko: sähköinen kirjearkisto

 Uusimmat kirjeet ja päätökset näet 

etusivulla kohdassa Huomioitavaa.  

 Kaikki sinulle saapuneet kirjeet (esim. 

veroilmoitus, päätökset, verokortti ja 

muut kirjeet) ovat OmaVeron 

Postilaatikossa. 

– Klikkaa Näytä kaikki



Suomi.fi/viestit 
 Suuri osa julkisen hallinnon organisaatioista välittää ja vastaanottaa viestejä: 

suomi.fi/viestit -palvelun kautta

– Kirjaudu palveluun osoitteessa suomi.fi/viestit ja ota käyttöön sähköinen viranomaisviestintä

 Verohallinto ei lähetä enää sinulle paperipostia, löydät kirjeet OmaVerosta

 Valtuutukset

 Nopea ja tietoturvallinen



Lisätietoa  

 Tilaa Verohallinnon uutiskirje (yritysasiakkaat)

 Kaikki OmaVeron käyttöohjeet

 Vero.fi

 Verkkoseminaarien tallenteet ja materiaalit

 Uuden yrittäjän veroinfo

 vero.fi: ohjeet uudelle yritykselle

 Vero.fi/korona - erityissivusto

 Freelancer verotuksessa 

https://vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/verohallinnon_uutiskirjee/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/asioi-verkossa/tietoa-omaverosta/k%C3%A4ytt%C3%B6ohjeet/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/asioi-verkossa/tietoa-omaverosta/k%C3%A4ytt%C3%B6ohjeet/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/asioi-verkossa/tietoa-omaverosta/k%C3%A4ytt%C3%B6ohjeet/
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/tapahtumat/verkkoseminaari/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/tapahtumat/verkkoseminaari/
https://vero.fi/contentassets/afe7f589f1e0439894292caf0fe74c03/uuden-yritt%C3%A4j%C3%A4n-veroinfo-5.9.2019.pdf
https://vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/perustaminen-ja-muutokset/uusi-yritys/
https://vero.fi/korona
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/66785/freelancer-verotuksessa3/


Ennakkokysymyksistä

 Miten toiminimiyrittäjän tulisi kirjata ne kulut, jotka ovat syntyneet jo ennen kuin 

yrityksellä on myyntiä? Kysymys on esimerkiksi toiminimen perustamiseen ja 

domain-nimeen liittyvistä kuluista?

– kulut kirjataan ja vähennetään sen tilikauden kuluina, jolle ne kuuluvat (esim. tässä 

tapauksessa uusi yrittäjä vähentää ne ensimmäisen tilikautensa kuluina).

 Arvonlisäveron alarajahuojennuksesta: jos elinkeinonharjoittajan liikevaihdossa 

on sekä alvillista että alvitonta myyntiä, miten tämä huojennus silloin lasketaan? 

(jos esim. alvillinen myynti on alle 10 000 € /v. ja alviton myynti 20 000 €/v.)
– Ohje alarajahuojennuksesta 

– Esimerkki 3 laskukaava alarajahuojennuksesta

– Esimerkki 4 Luettelo, mitkä myynnit lasketaan mukaan (huojennukseen lasketaan mukaan 

tietyt arvonlisäverottomatkin myynnit). Kysymyksen mukainen jako pelkästään verottomiin ja 

verollisiin myynteihin ei siten riitä.

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48634/arvonlis%c3%a4veron-alarajahuojennus/#1.-milloin-yritys-on-oikeutettu-alarajahuojennukseen?


Ennakkokysymyksistä

 Toivoisin selvennystä apurahojen ilmoittamisesta verotuksessa 

 Teen sekamuotoisesti töitä, olen freelancer, tulot muodostuvat esim. apuraha, 

palkka ja työkorvaus. Miten tämä vaikuttaa veroilmoituksen täyttämiseen? 

Tuleeko tieto saamistani apurahoista automaattisesti vai pitääkö minun tehdä 

ne? Pitääkö vähennyksiä erityisesti "kohdentaa" apurahoille? Jos, niin milloin?

– Kysymykset kokonaisuutena sekä mm. Apurahojen verotus ovat erittäin laajoja eli vaatisi 

oman esityksensä pelkästään tähän aihealueeseen keskittyen.

– Verohallinnolla on ajantasainen hyvä verkkotallenne ja sen materiaalit koskien apurahoja:

 Veroinfoa taiteilijoille, freelancereille ja apurahan saajille

 Lisäksi asiakasohjeistus: Apurahat ja verotus

 Apurahat ja täyttöohjeistus

– Huomioitava eri tulolähteet: palkka ja siihen kohdistuvat mahd. kulut, yrittäjän saamat tulot tai 

muu työkorvaus ja siihen kohdistuvat kulut sekä apurahat ja niihin kohdistuvat kulut.

 Kirjanpitovelvollisuus (yritystoiminta) ja muistiinpanovelvollisuus (apurahat ja niihin kohdistuvat kulut)

https://www.vero.fi/globalassets/tietoa-verohallinnosta/esitys--ja-opetusmateriaalit/verkkoseminaarit/taiteilijan-ja-freelancerin-verotus-kaikki-2019.pdf
https://www.vero.fi/globalassets/tietoa-verohallinnosta/esitys--ja-opetusmateriaalit/verkkoseminaarit/taiteilijan-ja-freelancerin-verotus-kaikki-2019.pdf
https://vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot/ansiotulot/apurahat/
https://vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot/ansiotulot/apurahat/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/lomakkeet/tayttoohjeet/10-apurahat-t%C3%A4ytt%C3%B6ohje/



