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VUOSI 2020

Palkanmaksutietoja vuodelle 2020
Vuodelle 2020 on vahvistettu seuraavat prosentit ja korvaukset.
(vieressä v. 2019 muistin virkistykseksi):
2020

2019

Matkakustannusten korvaukset:
Km-korvaus

0,43 e

0,43 e

Kokopäiväraha

43,00 e

42,00 e

Osapäiväraha

20,00 e

19,00 e

Ateriakorvaus

10,75 e

10,50 e

Sairausvakuutusmaksu

1,34 %

0,77 %

työntekijän tyel ikävuodet 17-52

7,15 %

6,75 %

työntekijän tyel ikävuodet 53-62

8,65 %

8,25 %

työntekijän tyel ikävuodet 63-67

7,15 %

6,75 %

Työntekijän työttömyysvakuutus
Osaomistajan osuus

1,25 %
0,65 %

1,50 %
0,78 %

Sosiaalivakuutusmaksut:

YRITYKSEN EDUNSAAJIEN ILMOITUS/PRH
Kaikkien ei pörssissä olevien osakeyhtiöiden pitää tehdä kaupparekisteri-ilmoitus
tosiasiallisista edunsaajista 01.07.2020 mennessä.
Myös Ay:n ja Ky:n pitää tehdä ilmoitus jos edunsaajana on muu henkilö kuin
yhtiömies.

RAHANPESUN VALVONTAREKISTERI
Aluehallintovirasto on 1.7.2019 ottanut käyttöön uuden rahanpesun
valvontarekisterin. Kyseinen virasto valvoo mm. kirjanpitotehtäviä toimeksiannosta
hoitavia tahoja. Kirjanpitäjä on ilmoitusvelvollinen epäilyttävästä liiketoimesta tai
terrorismin rahoittamisen epäilystä. Tämän takia kirjanpito pitää perustua
asianmukaisiin ja todellisiin tositteisiin.
OY:N PERUSTAMINEN HELPOTTUNUT
Nyt osakeyhtiön pystyy perustamaan ilman yhtiölle kirjattavaa osakepääomaa. Tosin
se tietää sitä, että alussa on käytettävä omaan rahavirtaa syystä, että oy:n kirjanpidon
aloittaminen negatiivisena edellyttäisi nykylainsäädännön valossa, että siitä pitäisi
antaa PRH:lle selvitystilailmoitus.
Vaikka Oy:n aloittaminen on nyt helppoa, niin sen lopettaminen on yhtä työlästä ja
kallista kuin aikaisemminkin.
TULOREKISTERI
Tulorekisteri on ollut nyt voimassa vuoden. Sieltä voi omilla pankkitunnuksillaan
käydä katsomassa palkka-, luontoisetu- ym. ansiotuloja. Eläke- ja etuustiedot
siirtyvät sinne v. 2021 lähtien. Osoite on: Tulorekisteri.fi
Myöhästymismaksun siirtymäaikaa jatketaan vuodella. Eli jos v. 2020 ilmoittaa
palkan myöhässä tulorekisteriin, niin siitä ei tule sakkoa, jos laiminlyönti ei osoita
ilmeistä piittaamattomuutta.
VEROKORTTI
Vuoden 2020 verokortti pääsääntöisesti tulee voimaan 1.2.2020. Kuten v. 2019
Verokortissa on yksi tuloraja koko vuodelle. Jos vuosituloraja ylittyy, työnantaja
perii veron lisäprosentin mukaan.
Verokorttia ei tarvitse enää toimittaa alkuperäisenä, vaan kopio tai kortin
näyttäminen riittää.
Palkansaajan kannattaa seurata palkkojen kertymistä vuoden aikana. Jos tulorja
näyttää ylittyvän, uuden verokortin voi tilata puhelimitse tai netissä:
vero.fi - kirjaudu OmaVeroon.
ENNAKKOVERO
Ennakkoveroon voi hakea muutosta osoitteessa Vero.fi – kirjaudu OmaVeroon.
Tiedot maksamista varten annetaan päätöksellä ja ne ovat aina saatavilla
OmaVerossa.

YEL
Yrittäjäeläkkeen riittävyyttä kannattaa miettiä aika ajoin. Kun eläkevakuutusyhtiön
sivulle laittaa hakusanaksi ”laskuri” niin siellä pystyy laskemaan miten maksut
vaikuttavat oman eläkkeen määrään. Nuoret pystyy samalla maksulla kuin
vanhemmat, kerryttämään suurempaa eläkettä. Jos olet jo lähempänä eläkeikää, niin
maksu ei kovin paljon enää vaikuta eläkkeeseen. Kelan sivuilla on mielenkiintoinen
taulukko ”Esimerkkejä kokonaiseläkkeen ja nettoeläkkeen määristä 2020”
YRITTÄJÄN PERHEENJÄSENEN TYÖTTÖMYYSTURVA
Yrittäjän perheenjäsen, joka työskentelee perheyrityksessä, mutta joka ei omista
yrityksestä mitään, eikä ole siellä määräysvaltaa, katsotaan 01.07.2019 alkaen
työttömyysturvassa palkansaajiksi. Kuitenkin työttömyysturvan työssäoloehto on
12 kk, kun se tavallisilla palkansaajilla on 6 kk.
TYÖNANTAJAN KOULUTUSVÄHENNYS
Yritys voi hakea verottajan lomakkeella 79 koulutusvähennystä 3 pv/työntekijä.
Tämän lisäksi yritys voi vähentää koulutuksesta aiheutuneet kustannukset. Jotain
rajoituksia on, esim. uutta ammattia ei voi työnantaja kustantaa niin, että saisi kulut
vähennyksiin. Tarkempaa tietoa tästä on verottajan sivuilla.

