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MUUTOKSIA VUODELLE 2018

Palkanmaksutietoja vuodelle 2018
Vuodelle 2018 on vahvistettu seuraavat prosentit ja korvaukset.
(vieressä v. 2017 muistin virkistykseksi):
2018

2017

Matkakustannusten korvaukset:
Km-korvaus

0,42 e

0,41 e

Kokopäiväraha

42,00 e

41,00 e

Osapäiväraha

19,00 e

19,00 e

Ateriakorvaus

10,50 e

10,25 e

Sairausvakuutusmaksu

0,86 %

1,08 %

työntekijän tyel ikävuodet 17-52

6,35 %

6,15 %

työntekijän tyel ikävuodet 53-62

7,85 %

7,65 %

työntekijän tyel ikävuodet 63-67

6,35 %

6,15 %

Työntekijän työttömyysvakuutus
Osaomistajan osuus

1,90 %
0,92 %

1,60 %
0,70 %

Sosiaalivakuutusmaksut:

KANSALLINEN TULOREKISTERI ELI KATRE
Astuu voimaan v. 2019 alusta.
Työnantaja ilmoittaa kuukausittain tiedot palkoista viranomaisille.
Tiedot ilmoitetaan sähköisesti samaan paikkaan
Aluksi tiedot ilmoitetaan seuraaville viranomaisille:
- verohallinto
- KELA
- TVR
- työeläkelaitokset
- ETK

EU:N TIETOSUOJA-ASETUS
Lain soveltaminen alkaa 25.05.2018
Tarkoittaa henkilötietojen käsittelyä esim. sukunimi-etunimi
Tiedot oltava asianmukaisia ja olennaisia, riittävä laajuus, ei enempää.
Säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista.
Varmistettava tietoturva väärinkäytön varalta.
- onko paperit lukkojen takana?
- onko tietokoneessa/pilvessä olevat tiedot turvassa?
Ilman asianomaisen suostumusta tai erityisen syyn takia on kiellettyä rekisteröidä
rotua, uskontoa, ammattiliiton jäsenyyttä, seksuaalisuutta ja terveyttä koskevien
tietojen käsittely.
Rekisterinpitäjä saa käyttää ainoastaan sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka
toteuttavat riittävät suojatoimet.
HENKILÖKUNNAN KOULUTUS
Veronalaista tuloa ei synny työnantajan kustantamasta työntekijän koulutuksesta,
joka tapahtuu työnantajan intressissä.
Koulutus on työnanatajan intressissä aina kun työnantaja päättää kustantaa
koulutusta, joka on hyödyllistä nykyisten tai tulevien työtehtävien kannalta.
Esim. ajokortin voi kustantaa työntekijälle, jos autolla ajaminen liittyy työtehtäviin.
Pelkästään kotoa töihin ajot eivät ole peruste ajokortille.
YRITTÄJÄN SAIRAUSPÄIVÄRAHAN OMAVASTUUAIKA
Eduskunta hyväksyi joulukuussa hallituksen esityksen sairausvakuutuslain
muuttamisesta niin, että yrittäjien sairauspäivärahan omavastuu lyhenee neljästä
päivästä yhteen päivään. Laki tulee voimaan vuoden 2018 alusta.
Työkyvytön yrittäjä voi saada Kelan maksamaa sairauspäivärahaa YEL-työtulojensa
perusteella, kun hänellä on työkyvyttömyyden alkamispäivänä voimassa pakollinen
tai vapaaehtoinen yrittäjien eläkelain (YEL) mukainen eläkevakuutus.
Päivärahan perusteena on tavallisimmin viimeksi vahvistetun verotuksen YELtyötulo, jonka määrän Kela saa verottajalta suoraan. Vuonna 2018 käytetään siis
vuoden 2016 verotietoja. Jos yrittäjä on korottanut verotuksen jälkeen YELtyötuloaan, hän voi esittää kuuden kuukauden tulona korotetun työtulonsa.

EU:N ULKOPUOLELTA TUOTUJEN TAVAROIDEN ARVONLISÄVERO
- Arvonlisäverotus siirtyy tullilta verohallinnolle
- Koskee niitä, jotka ovat alv-rekisterissä.
- Koskee tuontia, jonka tullauspäätös tulee v. 2018 puolella.
- Ilmoitetaan ja maksetaa OmaVerossa samoin kuin muukin arvonlisävero.
- Tehdään sille kuukaudelle, jona tullauspäätös on tehty.

ENNAKKOVERO
Muutokset voimaan

Oy
01.11.2017
Muut 01.11.2018

Ennakon täydennys

Ennakon täydennystä ei voi enää maksaa, vaan pitää hakea
lisäennakkoa OmaVerossa. Maksupäivä on kolmen viikon kuluttua
hakemuksesta.

Muutos

Ennakkoveroon voi hakea muutosta OmaVerossa.

Maksaminen

Verottaja ei lähetä enää tilisiirtolomakkeita ennakkoverosta.
Tiedot maksamista varten annetaan päätöksellä ja ne ovat aina
saatavilla OmaVerossa.

Viitenumero

Ennakkoverolle on jokaisella yrityksellä oma viitenumero, jolla se
aina maksetaan.
Olethan tarkka siitä, millä verolajikohtaisella viitteellä maksat
suoritukset. Maksujen käsitellään verohallinnossa koneellisesti.

Tuloveron korko

Tuloveroa voi täydentää ilman korkoa kuukauden ajan tilikauden
päättymisen jälkeen.

ENNAKKOPERINTÄREKISTERI
Ennakkoperintärekisterin voimassaolo tullaan syksystä 2018 alkaen tarkistamaan
3 kk:n välein nykyisen tarkistusvälin ollessa 6 kk.
Verottajan ilmoituksia ei voi enää laiminlyödä 3 kk pidempään jaksoon.
Edellyttää kirjanpidon tekemistä ajantasaisesti.

VEROVELKATODISTUS JA MAKSUJÄRJESTELYPYYNTÖ
Verovelkatodistus ja maksujärjestelypyyntö siirtyvät OmaVeroon.

