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Palkanmaksutietoja vuodelle 2022

Vuodelle 2022 on vahvistettu seuraavat prosentit ja korvaukset.
(vieressä v. 2021 muistin virkistykseksi):

2022 2021
Matkakustannusten korvaukset:

Km-korvaus   0,46 e  0,44 e

Kokopäiväraha 45,00 e 44,00 e

Osapäiväraha 20,00 e 20,00 e

Ateriakorvaus 11,25 e 11,00 e

Puhelinetu 20,00 e 20,00 e

Sosiaalivakuutusmaksut:

Sairausvakuutusmaksu 1,34 % 1,53 %

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 1,50 % 1,40 %
Osaomistajan osuus 0,74 % 0,65 %

TOSITTEET

Jos toimitat tositteet postissa, niin muista että posti kulkee nykyää hitaammin kuin 
ennen. Syynä ainakin se, ettei tiistaisin jaeta kirjepostia ollenkaan.

Kun kirjanpitoaineisto on eTaskussa tai Holvissa ja haluat alv-ilmoituksen hyvissä 
ajoin, niin ilmoita meille, kun tiedot ovat valmiina.

Sähköpostin kautta tulevat tositteet saisi mieluiten olla pdf-muodossa. Muutkin 
muodot käy,  jos vain saadaan ne avattua.



EU- JA ULKOMAAN MYYNNIT

Jos aloitat myyntiä EU-alueelle tai sen ulkopuolelle, ota selvää myynnin 
arvonlisäverokohelusta ja siitä, mitä merkintöjä laskun pitää sisältää. EU-alueen 
laskussa pitää ehdottomasti olla ostajan VAT-tunnus.

Jos yritys myy toiselle yritykselle tavaraa tai palvelua johonkin EU-maahan, niin 
laskusta pitää tehdä OmaVeroon ilmoitus seuraavan kk:n 20. päivään mennessä. 

EU- JA ULKOMAAN OSTOT

Kun ostat EU-alueelta tai EU:n ulkopuolelta, ja ilmoitat myyjälle yrityksesi tiedot, 
niin saamassasi laskussa ei pitäisi olla arvonlisäveroa.

Kun yritys ostaa toiselta yritykseltä EU-alueelta tai EU:n ulkopuolelta ja jos laskussa
on jonkun toisen valtion alv (vat), niin sitä ei voi vähentää Suomen arvonlisäverosta.
Se on kyllä myöhemmin mahdollista hakea takaisin.

MAINOSLAHJAT

Verottaja on täsmentänyt mainoslahjan käsitettä. Mainoslahja on aina sellainen, joka 
annetaan useille saajille. Sen arvonlisäverollinen ostohinta saa olla enintään 50 e.
Alkoholi ei voi olla mainoslahja, se on aina edustuskulu.

OmaVero
Verottajan tiedot ja ilmoitukset tulee yhä enenevässä määrin vain sähköisesti 
OmaVeroon. OmaVerossa sivun oikeassa yläreunassa on ”Omat tiedot ja 
uloskirjautuminen”. Siellä voit ilmoittaa sähköpostiosoitteesi ja samalla voit 
ilmoittaa että haluat  saada sähköpostiisi ilmoituksia OmaVeron huomautuksista ja 
muitutuksista.

ARVONLISÄVERON ALARAJAHUOJENNUS

Arvonlisäverollisen liiketoiminnan alaraja v. 2021 alkaen on ollut 15.000 euroa. 
Tämä tarkoittaa sitä, että jos liikevaihto on alle 15.000 euroa, niin huojennukseen 
oikeuttavan arvonlisäveron saa kokonaan 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.

Huojennusta haetaan tilikauden päätyttyä tai jos alv-kausi on neljännesvuosi, niin 
aina kalenterivuoden päätyttyä.

 TULOREKISTERI  

Tulorekisterissä johon palkat ilmoitetaan,  myöhästymismaksut realisoituivat ensi 
kerran viime vuonna.
Käytännössä myöhästymismaksu menee niin, että kuukauden aikana maksetut palkat 
pitää ilmoittaa seuraavan kuukauden 8. päivään mennessä. Sen jälkeen 
myöhästymismaksu on 3 e/pv  135 euroon asti. Lisäksi voi tulla myös korkoa 1%.



VEROKORTTI 

Vuoden 2022 verokortti tulee voimaan pääsääntöisesti 1.2.2022. 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. 

KORONA-TUET 2022

Kustannustuen viides kierros 21.12.2021-18.02.2022

Asiasta on tietoa sivulla: Valtiokonttori.fi ”Yritysten kustannustuki”.

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 esim. palkkoihin ja km-korvauksiin. Ne pitää 
ilmoittaa tulorekisteriin seuraavan kk:n 8. päivään mennessä.  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 
edellisen tilikauden verotuspäätöksestä. Tästä arvosta vähennetään mm. 
perheen käytössä oleva yrityksen omistama asunto sekä osakaslaina.

Osingoista pitää aina tehdä ilmoitus OmaVeroon sekä vuosi-ilmoitus 
Lomake.fi:sssä.


