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Palkanmaksutietoja vuodelle 2019

Vuodelle 2019 on vahvistettu seuraavat prosentit ja korvaukset.
(vieressä v. 2018 muistin virkistykseksi):

2019 2018
Matkakustannusten korvaukset:

Km-korvaus   0,43 e  0,42 e

Kokopäiväraha 42,00 e 42,00 e

Osapäiväraha 19,00 e 19,00 e

Ateriakorvaus 10,50 e 10,50 e

Sosiaalivakuutusmaksut:

Sairausvakuutusmaksu 0,77 % 0,86 %

työntekijän tyel ikävuodet 17-52 6,75 % 6,35 %

työntekijän tyel ikävuodet 53-62 8,25 % 7,85 %

työntekijän tyel ikävuodet 63-67 6,75 % 6,35 %

Työntekijän työttömyysvakuutus 1,50 % 1,90 %
Osaomistajan osuus 0,78 % 0,92 %

KANSALLINEN TULOREKISTERI  ELI  KATRE

Astuu voimaan 1.1.2019. Palkkatiedot ilmoitetaan tulonsaajakohtaisesti ja palkan 
maksaminen käynnistää ilmoitusvelvollisuuden.

Tiedot ilmoitetaan palkanmaksupäivä + 5 kalenteripäivää periaattella. Tilitoimisto
tarvitsee tiedon varsinaisesta maksupäivästä pystyäkseen ilmoittamaan oikeat 
tiedot oikeassa ajassa. 

Tiedot ilmoitetaan sähköisesti Suomi.fi-tunnusten avulla.



Tulorekisteriin ilmoitettavia tuloja ovat 
• palkat, palkkiot, luontoisedut ja muut ansiotulot, kuten työkorvaukset
• verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset, vaikka rahapalkkaa 

ei maksettaisi
• palkkaennakot

Tietojen ilmoittamisvelvollisuussa ei ole euromääräistä alarajaa eli kaikki tiedot 
ilmoitetaan. 

Tulorekisterin tietoja käyttävät Verohallinto, Kansaneläkelaitos (Kela), 
työttömyysvakuutusrahasto (TVR) sekä työeläkelaitokset ja Eläketurvakeskus 
(ETK). Vuodesta 2020 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot.

SUOMI.FI-VALTUUTUS

Vuonna 2018 tuli voimaan uusi Suomi.fi-valtuutus. Suomi.fi-sivuston kautta voi 
hoitaa paljon erilaisia viranomaisasioita. Esim. tilitoimisto voi sitä kautta hakea 
valtuutusta jotta voi hoitaa asiakasyritysten vero- ja palkkailmoittamista.

Suomi.fi-sivuilla on myös paljon muuta tietoa kansalaiselle. Siellä on neuvoja miten 
asioidaan viranomaisiin päin ja sitten on linkkejä näille sivuille. Kannattaa käydä 
tutustumassa.

VEROKORTTI 

Vuoden 2019 verokortti tulee voimaan 1.2.2019.Verokortissa ei enää ole 
palkkakauden tulorajoja vaan pelkästään yksi tuloraja koko vuodelle. Jos 
vuosituloraja ylittyy, työnantaja perii veron lisäprosentin mukaan. Jos 
työntekijä haluaa korottaa verokorttiin merkittyä veroprosenttia, ilmoitus 
työnantajalle riittää. 

Sama verokortti käy kaikille palkkatuloille. Sivutuloille tai eri työnantajille ei 
enää lasketa eri veroprosenttia.

Verokorttia ei tarvitse enää toimittaa alkuperäisenä, vaan kopio tai kortin 
näyttäminen riittää. 

Palkansaajan kannattaa seurata palkkojen kertymistä vuoden aikana. Jos tuloraja  
näyttää ylittyvän tai vähennykset muuttuvat, muutosverokortin voi tilata OmaVerossa
tai puhelimitse. 

ENNAKKOVERO

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. Verohallinnon lähettämät pankkisiirrot pitää 
kuitenkin maksaa loppuun.

Viitenumero Ennakkoverolle on jokaisella yrityksellä oma viitenumero, jolla se
aina maksetaan.

Olethan tarkka siitä, millä verolajikohtaisella viitteellä maksat 
suoritukset. Maksujen käsitellään verohallinnossa koneellisesti.

ENNAKKOPERINTÄREKISTERI

Ennakkoperintärekisterin voimassaolo tarkistetaan syksystä 2018 alkaen 3 kk:n 
välein.

Verottajan ilmoituksia ei voi enää laiminlyödä 3 kk pidempään jaksoon.

Edellyttää kirjanpidon tekemistä ajantasaisesti.

EDUNVALVONTAVALTUUTUS

Tekemällä edunvalvontavaltuutuksen voi ennalta valita itselleen asioiden hoitajan 
vakavan sairastumisen tai vammautumisen varalta. Yrittäjille tämä on erityisen 
tärkeää, jotta tällaisessa tilanteessa turvataan yrityksen toiminta.

Muistiliitolla on hyvät ohjeet ja malli valtakirjan tekemiseen. Itse tein valtuutuksen 
sen pohjalta. Minulla tosin on vain tämä yksityisyritys. Muistiliitto kehottaakin 
kääntymään asiantuntijan puoleen valtuutuksen tekemisessä. Esim. 
oikeusaputoimistosta, pankkien lakimiehiltä ja asianajajilta saa apua tässä tilanteessa.

Edunvalvontavaltuutukseen voi laittaa myös viittauksen hoitotahtoon. Netistä löysin 
hyvän ja selkeän lomakkeen: ”Muistiasiantuntijoiden hoitotahtolomake”.

Valtuutuksella pitää olla kaksi todistajaa, jotka ovat muita kuin lähisukulaisia tai 
näiden puolisoita.


