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Palkanmaksutietoja vuodelle 2023

Vuodelle 2023 on vahvistettu seuraavat prosentit ja korvaukset.
(vieressä v. 2022 muistin virkistykseksi):

2023 2022
Matkakustannusten korvaukset:

Km-korvaus   0,53 e  0,46 e

Kokopäiväraha 48,00 e 45,00 e

Osapäiväraha 22,00 e 20,00 e

Ateriakorvaus 12,00 e 11,25 e

Luontoisedut

Puhelinetu 20,00 e 20,00 e

Ravintoetu  8,00 e  7,15 e

Sosiaalivakuutusmaksut:

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- 7,15 % 7,15 %

Työntekijän työttömyysvakuutus 1,50 % 1,50 %
Osaomistajan osuus 0,75 % 0,74 %



Tässä alla on asioita, jotka viime aikoina ovat olleet mielen päällä.

Tiedonkulku

Pyrimme vastaamaan sähköpostiin parin päivän sisällä. Jos olemme lomalla, siitä 
tulee vastausilmoitus sähköpostiin. Jos on kiireellistä asiaa, niin soittakaa.

Välitilinpäätös pyydetään usein tiukalla aikataululla. Jos vain mahdollista, niin 
pyytäkää se meiltä heti kun tiedätte että sellaista tarvitaan. 

Jos lähetätte aineistoa paperisena Postin kautta, niin varatkaa matkaan viikko.

Yel-uudistus

Lakiuudistuksen myötä eläkeyhtiöille tulee velvollisuus tarkistaa yrittäjälle 
vahvistettu työtulo kolmen vuoden välein. Eläkeyhtiö tekee yrittäjälle ehdotuksen 
uudesta työtulosta ja yrittäjällä on mahdollisuus antaa selvitys, jos ehdotus ei vastaa 
hänen tilannettaan. Vuonna 2023 tarkistetaan niiden yrittäjien työtulot, joilla työtulo 
on alle 15.000 euroa.

Kahdella ensimmäisellä tarkistuskerralla yel-työtuloa voidaan korottaa enintään 
4.000 euroa/tarkistuskerta.

Kaupparekisteri

Kaupparekisterilakiin tulee uudistus v. 2023. Uudessa laissa otetaan tarkemmin 
huomioon se, että yritysten tiedot olisivat ajan tasalla. Eli myöhästymismaksuja tulee
herkemmin ilmoittamatta jättämisestä.

Jokaisen Oy:n omistajan pitäisi käydä välillä tarkistamassa, mitkä tiedot PRH:lla on 
yrityksestä. Sen voi tehdä seuraavasti (eikä maksa mitään):
virre.prh.fi – kirjoita y-tunnus – valitse ”Sähköinen kaupparekisteriote”

Kaupparekisteriotteesta kannattaa ainakin tarkistaa että hallitus, toimitusjohtaja ja 
tilintarkastajatiedot ovat ajan tasalla. Lopussa on myös maininta, että onko 
edunsaajat ilmoitettu kaupparekisteriin. Sitä ketkä edunsaajat ovat, ei mainita.

Tilinpäätösasiakirjat me ilmoitamme kaupparekisteriin veroilmoituksen yhteydessä.

EU-myynti ja myynti ulkomaille

Jos suunnittelette myyntiä EU- alueelle tai EU:n ulkopuolelle, niin ottakaa 
laskutusasioista selvää ennenkuin teette kaupat. Esimerkiksi se, etä sisältääkö lasku 
arvonlisäveron ja millainen lauseke laskuun pitää laittaa. Sillä on paljon merkitystä, 
että myyttekö yritykselle vai yksityishenkilölle sekä myyttekö palvelua vai tavaraa.
Me voidaan vastata joihinkin kysymyksiin ja verottajalta saa tietoa, mutta joskus 
tiedon selvittely on aika haasteellista.



Oy osakaslaina

Osakeyhtiön tililtä saa nostaa rahaa vain osakeyhtiön menoja varten. Riippumatta 
siitä, mikä on tilikausi, vuoden viimeisenä päivänä osakkaalla ei saa olla velkaa 
osakeyhtiölle. Jos velkaa on, se pitää ilmoittaa osakaslainaksi, mikä saattaa tulla 
kalliiksi.

Korotetut poistot

Kun hankkii uutta irtainta käyttöomaisuutta v. 2022 ja 2023, niin siitä voi tehdä 
kaksinkertaisen poiston. Hallitus on antanut lakiesityksen, että tämä olisi mahdollista
myös vuosina 2024 ja 2025.

Määräaikaiset alv-muutokset

Sähkön myynnin arvonlisävero aleni määräaiksesti 24 prosentista 10 prosenttiin 
01.12.2022-30.04.2023. Sähkön siirron alv pysyi ennallaan.

Kotimaan henkilökuljetuksen arvonlisävero muuttuu nykyisestä 10 prosentista 
nollaverokannan alaiseksi ajalle 01.01.-30.04.2023.


