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VUOSI 2021

Palkanmaksutietoja vuodelle 2021
Vuodelle 2021 on vahvistettu seuraavat prosentit ja korvaukset.
(vieressä v. 2020 muistin virkistykseksi):
2021

2020

Matkakustannusten korvaukset:
Km-korvaus

0,44 e

0,43 e

Kokopäiväraha

44,00 e

43,00 e

Osapäiväraha

20,00 e

20,00 e

Ateriakorvaus

11,00 e

10,75 e

Puhelinetu

20,00 e

20,00 e

Sairausvakuutusmaksu

1,53 %

1,34 %

työntekijän tyel ikävuodet 17-52

7,15 %

7,15 %

työntekijän tyel ikävuodet 53-62

8,65 %

8,65 %

työntekijän tyel ikävuodet 63-67

7,15 %

7,15 %

Työntekijän työttömyysvakuutus
Osaomistajan osuus

1,40 %
0,65 %

1,25 %
0,65 %

Sosiaalivakuutusmaksut:

TOSITTEET AJOISSA
Toivomme saavamme kirjanpidon tositteet hyvissä ajoin. Se helpottaa suunnittelua ja
vähentää alvipäivän stressiä. Odotamme että saamme tositteet jo pian seuraavan
kuukauden aikana.

ARVONLISÄVERON ALARAJAHUOJENNUS
Arvonlisäverollisen liiketoiminnan alaraja nousee v. 2021 alusta 15.000 euroon.
Tämä tarkoittaa sitä, että jos liikevaihto on alle 15.000 euroa, niin saa kaiken
maksamansa arvonlisäveron takaisin. Jos liikevaihto on esim. 16.000 euroa, niin saa
lähes kaiken alvin takaisin. Palautus pienenee sitä mukaa, kun liikevaihto nousee
aina 30.000 euroon asti. Sen jälkeen ei palautusta saa.
KATSO-TUNNISTE PÄÄTTYY
Katso-valtuutuksella esim. kirjanpitäjä voi ilmoittaa yrityksen tietoja eri paikkoihin.
Kelan osalta valtuutus päättyy v. 2020 lopussa.
Verottajalle ja tulorekisteriin voi ilmoittaa vielä 30.04.2021 asti.
Lähes kaikilla asiakkaillamme on jo Suomi.fi-valtuutus. Poikkeuksena on yritykset ja
yhdistykset, joilla pitää olla kaksi nimenkirjoittajaa. Heidän pitää tehdä valtuutus
Suomi.fi-sivulla ”Hakemuksella valtuuttaminen”. Hakemus pitää tulostaa ja
asianomaisten allekirjoittaa.
TULOREKISTERI
Tulorekisteri on ollut nyt voimassa kaksi vuotta. Sieltä voi omilla
pankkitunnuksillaan käydä katsomassa palkka-, luontoisetu- ym. ansiotuloja. Eläkeja etuustiedot siirtyvät sinne v. 2021 lähtien. Osoite on: Tulorekisteri.fi
Tähän asti verottaja ei ole rankaissut, jos tulorekisteriin on ilmoittanut tulot
myöhässä. v. 2021 lähtien alkaa sakot paukkua. Myöhästymismaksu on 3 e/pv.
Palkat pitää ilmoittaa seuraavasti:
Ilmoitetaan tulorekisteriin viimeistään 5. kalenteripäivänä maksupäivän
jälkeen
Suorituksen maksupäivä on päivä, jona suoritus on tulonsaajan käytettävissä
eli niin kutsuttu palkkapäivä.
Maksupäivän jälkeiseen 5 kalenteripäivään lasketaan mukaan lauantai,
sunnuntai tai muu pyhäpäivä, mutta jos ilmoituksen määräpäivä on lauantai,
sunnuntai tai muu pyhäpäivä, tiedot voi ilmoittaa seuraavana arkipäivänä
Erillisilmoitus
Erillisilmoituksella ilmoitetaan sairausvakuutusmaksu, vaikka sitä ei
maksettaisikaan.
Ilmoitetaan seuraavan kalenterikuukauden 5. päivä.
Jos määräpäivä on arkilauantai tai pyhäpäivä, tiedot voi ilmoittaa seuraavana
arkipäivänä.

VEROKORTTI
Vuoden 2021 verokortti pääsääntöisesti tulee voimaan 1.2.2021. 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 tuloraja
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 nähtävillä
OmaVerossa.
OSAKEYHTIÖT
Edunsaajat
Kaikkien listaamattomien osakeyhtiöiden pitää tehdä kaupparekisteri-ilmoitus
tosiasiallisista edunsaajista silloin kun yhtiö perustetaan ja aina kun
edunsaajat muuttuvat.
Osakaslaina
Osakeyhtiöstä saa nostaa rahaa vain yrityksen kuluihin esim. palkkoihin ja
km-korvauksiin. Jos yrityksestä on nostettu rahaa perusteettomasti ja se on
maksamatta takaisin 31.12., niin se on osakaslainaa, joka pitää ilmoittaa
verottajalle. Osakaslaina on pääomatuloa, josta menee veroa 30-34%. Se
voidaan vähentää 5 seuraavan vuoden aikana, jos on pääomatuloja.
Osakaslainaa en suosittele kenellekään.
Osingot
Yrittäjä voi nostaa osakeyhtiöstään edullista osinkoa 8% edellisen tilikauden
osakkeen matemaattisesta arvosta. Tämän matemaattisen arvon löydät
verotuspäätöksestäsi. Tästä arvosta vähennetään mm. perheen käytössä oleva
yrityksen omistama asunto sekä osakaslaina.
Osingoista pitää aina tehdä ilmoitus OmaVeroon sekä vuosi-ilmoitus
Lomake.fi:ssä

KORONA-TUET 2021
Yritysten kustannustuki 2
Valtiokonttori tulee maksamaan lisää kustannustukea yrityksille, joiden liikevaihto
on pudonnut koronapandemian vuoksi.
Haku pyritään saamaan auki 21.12.2020.
Lisätietoa saa ainakin Valtiokonttorin ja Yrittäjien sivuilta.
- Koskee kaikkia yrittäjiä ja yritysmuotoja
Pitää olla kannattava yritys
Ei saa olla veroja ulosotossa
- Tarkoitettu mm. palkkakuluihin ja vuokriin
Yrittäjän työttömyysturva
Yrittäjä voi hakea Kelalta väliaikaista työttömyysturvaa maaliskuun loppuun asti.
Yksinyrittäjän tuki
Työ- ja elinkeinoministeriö suunnittelee yksinyrittäjien koronatuen uudelleenhakua.
Tuen hakuun ja ehtoihin tulee todennäköisesti muutoksia.

