
Verotietoa startupeille

Kirjanpito- ja tilinpäätösnormisto: Suomen kirjanpitolaki (FAS), IFRS
Yritysmuodot: osakeyhtiö (yleisin yhtiömuoto), avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osuuskunta, toiminimi, 
ulkomaisen yrityksen sivuliike
Perustietoa yrityksen perustamiseen: www.uusyrityskeskus.fi
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä lomakkeille: www.ytj.fi
Veroasioiden hoitaminen, esim. ilmoitukset Verohallinnolle – OmaVero: www.vero.fi/omavero
Kansainvälistymis- ja innovaatiorahoituspalveluita: www.businessfinland.fi
Tietoa Verohallinnosta ja verotuksesta, myös palvelunumerot ja chat: www.vero.fi 

Startup-yrittäjä – autamme sinua onnistumaan!

Yritysverotus

Verohallinto tarjoaa yksilöllistä ja reaaliaikaista asiantuntijatukea kasvuyritysten verotusasioiden ennakointiin ja 
ratkaisemiseen: www.vero.fi/kasvuyritykset 
Tässä esitteessä on kerrottu lyhyesti perusasiat verotuksesta. Epäselvissä tilanteissa ole rohkeasti yhteydessä 
neuvontapalveluumme! 
Suosittelemme myös käyttämään ammattitaitoisen kirjanpitäjän/tilitoimiston palveluja veroasioiden hoitamiseen 

Perustietoa 

20 % 

Osakeyhtiön ja muiden yhteisöjen tuloverokanta

Suomessa asuva yhtiö maksaa Suomessa tuloveroa 
sekä Suomesta että ulkomailta saamistaan tuloista. 
Yhtiö on Suomessa asuva, kun se on rekisteröity 
Suomessa tai perustettu Suomen lainsäädännön 
mukaan.

Verovelvollisuus

Ulkomaisen yrityksen on maksettava liiketulosta 
tuloveroa Suomeen, jos yrityksellä on Suomessa 
kiinteä toimipaikka (pääsääntö). Kiinteä toimipaikka 
voi muodostua esimerkiksi sivuliikkeen tai yrityksen 
johtopaikan perusteella.

Ulkomaisen yrityksen verovelvollisuus Suomessa

Yhteisöveroa maksetaan yrityksen tuloksesta. Tulos 
saadaan selville kun yrityksen veronalaisista tuloista 
vähennetään vähennyskelpoiset menot. 
Vähennyskelpoisia menoja ovat esim.

Osakeyhtiön verotettava tulo

elinkeinotoimintaan liittyvät hankinnat, T&K-kulut, 
poistot, palkat, rahoituksen menot (konsernin 
sisäisten korkojen vähennyskelpoisuutta rajoitettu). 
Jos tulot ovat suuremmat kuin menot, yritykselle 
syntyy verotettavaa tuloa. Jos taas menot ovat 
suuremmat, yritykselle syntyy tappiota.

Verotuksessa vahvistetut tappiot vähennetään 10 
seuraavan verovuoden aikana sitä mukaa kuin tuloa 
syntyy. Aikaisempien vuosien vahvistettujen 
tappioiden vähentämistä ei tarvitse vaatia yhtiön 
veroilmoituksella, koska Verohallinto vähentää tappiot 
verotuksessa automaattisesti.

Tappiot verotuksessa

Konserniyhtiöiden välillä on mahdollista tasata 
verotettavaa tuloa laissa säädetyin edellytyksin 
(konserniavustus).

Tappioiden tasaaminen konserniyhtiöissä

Osakeyhtiön on annettava veroilmoitus 4 kuukauden 
kuluessa siitä, kun tilikauden viimeinen 
kalenterikuukausi on päättynyt. Veroilmoituksen voi 
antaa sähköisesti ja asiointi tapahtuu kätevästi 
OmaVero-palvelussa.

Osakeyhtiön veroilmoitus
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Verotietoa startupeille

Yritysverotus

Suomalaisen yhtiön saamat osingot ovat verovapaita 
tietyin edellytyksin kun maksajana on kotimainen 
yhteisö tai EU/ETA-alueella asuva yhtiö. Osakeyhtiön 
osakkaita verotetaan vasta sitten, kun he nostavat 
tuloa osakeyhtiöstä esimerkiksi palkkana tai osinkona. 
Osingon jakaminen ei aiheuta veroseuraamuksia 
osinkoa jakavalle yhtiölle.

Osingot

Luovutusvoitot ovat pääsääntöisesti veronalaisia 
(20%), mutta yhteisöjen käyttöomaisuusosakkeiden 
luovutushinta on tietyin edellytyksin verovapaata 
tuloa ja hankintameno vähennyskelvotonta menoa.

Luovutusvoitot yritystoiminnassa

Usein verotettavaa tuloa myös siinä valtiossa, josta 
tulo on saatu. Jos samasta tulosta maksetaan vero 
sekä Suomeen että ulkomaille, syntyy kaksinkertaista 
verotusta. Kaksinkertainen verotus poistetaan 
Suomessa yleensä käyttäen hyvitysmenetelmää. 
Hyvittämättä jäänyt vero voidaan vähentää Suomen 
verosta seuraavan viiden vuoden aikana.

Ulkomailta saatu tulo

Arvonlisäveroa suoritetaan tavaroiden ja palvelujen 
myynnistä. Arvonlisäveron peruste on tavaran tai 
palvelun myynnistä saatu hinta. Yleinen 
arvonlisäverokanta on 24 %. Suomessa on voimassa 
kaksi alennettua verokantaa, jotka ovat 14 % ja 10 
%. Tämän lisäksi on 0-verokannan alaisia ns. 
verottomia myyntejä ja tietyt tavarat ja palvelut on 
erikseen vapautettu arvonlisäverosta. 

Kaikkien arvonlisäverollista toimintaa harjoittavien 
yritysten, joiden tilikauden arvonlisäverollinen 
liikevaihto ylittää 10 000 euroa, tulee rekisteröityä 
arvonlisäverovelvolliseksi. Arvonlisäverorekisteriin 
ilmoittaudutaan yleensä yrityksen 
perustamisilmoituksella, mutta ilmoittautua voi 
myöhemminkin. Ilmoitukset löytyvät 
osoitteesta www.ytj.fi.

Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityminen

Kun yritys kuuluu alv-rekisteriin, tulee sen antaa 
säännöllisesti arvonlisäveroilmoitus. Ilmoituksen voi 
antaa OmaVero-palvelussa. Arvonlisävero lasketaan, 
ilmoitetaan ja maksetaan oma-aloitteisesti. Verokausi 
on yleensä kalenterikuukausi. Yleinen eräpäivä on 
kuukauden 12. päivä. Jos yrityksen liikevaihto on 
enintään 100 000 euroa kalenterivuodessa, 
arvonlisäveron voi ilmoittaa ja maksaa 
neljännesvuoden jaksoissa. Jos liikevaihto on 
enintään 30 000 euroa, arvonlisäveron voi ilmoittaa 
ja maksaa kalenterivuosittain. 

Arvonlisäveron ilmoittaminen ja maksaminen

Verosopimukset

Siirtohinnoittelu perustuu 
markkinaehto-periaatteeseen; konsernin sisäisissä 
liiketoimissa tulee käyttää vastaavia ehtoja kuin 
toisistaan riippumattomien yritysten välisissä 
liiketoimissa. Konsernin sisäisiä liiketoimia voivat 
olla esimerkiksi tavaroiden tai palveluiden kauppa, 
korvaus aineettoman omaisuuden hyödyntämisestä 
sekä rahoitus. Verohallinto noudattaa 
siirtohinnoittelussa OECD:n tulkintaohjeita.

Siirtohinnoittelu

Arvonlisäverotus

Verokanta    Verokantaan kuuluvia tavaroita ja palveluita
(esimerkkejä)

24 %
14 %

10 %

0 %

Yleinen
Elintarvikkeet, ravintola- ja ateriapalvelut

Henkilökuljetukset, kirjat, liikuntapalvelut, 
sisäänpääsymaksut
Tavaran ja palvelujen myynnit toisiin 
EU-maihin ja EU:n ulkopuolelle

Vapautettu arvonlisäverosta: Sosiaalihuolto- 
sekä terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, koulutuspalvelut, 
rahoitus- ja vakuutuspalvelut

Suomella on kattava verosopimusverkosto. Suomella 
on tällä hetkellä tuloverosopimus yli 70 valtion 
kanssa. Näiden lisäksi Suomella on kahdeksan niin 
sanottua suppeaa tuloverosopimusta. Suomen 
verosopimustilanteen voit tarkistaa Vero.fi-sivuilta 
ohjeesta Tax treaties.
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http://www.ytj.fi/
http://www.vero.fi/en/detailed-guidance/guidance/49062/tax_treatie/


Arvonlisäverotus

Arvonlisäveron maksaa lähtökohtaisesti loppukuluttaja. Yritykset toimivat arvonlisäveron kerääjinä ja tilittäjinä 
maksamalla myyntiensä arvonlisäveron ja vähentämällä arvonlisäverolliseen toimintaan liittyvien ostojensa 
arvonlisäveron. Seuraavassa kaaviossa esitellään yksinkertaista arvonlisäveron alaista myyntien ketjua ja 
ilmoittamisen/maksujen kohdistumista eri yritysten välillä. 

Arvonlisäveron toimintaperiaate 

Verokausi
Esimerkki 
verokaudestaLiikevaihtoraja

Määräaika 
ilmoitukselle ja maksulle

Kalenterikuukausi

Neljänneskalenterivuosi

Kalenterivuosi

Ei liikevaihtorajaa 1/2018 12.3.2018

Max. 100 000 €

Max. 30 000 €

1-3/2018 14.5.2018*

2017 28.2.2018

*Koska 12.5. on lauantai, tulee ilmoituksen ja maksun olla Verohallinnossa seuraavana arkipäivänä
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Yritys 1 Yritys 2 Yritys 3 Kuluttajaloppuasiakas

Myynti = 40 € + alv 9,6 € 
Ostot = 0 € + alv 0 €

Myynti = 100 € + alv 24 € 
Ostot = 40 € + alv 9,6 €

Myynti = 200 € + alv 48 € 
Ostot = 100 € + alv 24 €

Maksaa yritykselle 3 
arvonlisäverollisen 
kauppahinnan 248 €
Ei erikseen ilmoita 
eikä maksa 
arvonlisäveroa
Arvonlisäveron määrä 
on eritelty tositteessa

Verohallinto / valtio
Arvonlisäveron kertymä valtiolle yhteensä 9,6 € + 14,4 € + 24 € = 48 €. Eli sama määrä 

arvonlisäveroa, jonka kuluttaja maksaa ostaessaan tuotteen 

Ilmoitus ja maksu

Myynnin vero 24 % 9,6 €
Vähennettävä vero 0 €
Maksettava vero ja maksu 
valtiolle 9,6 €

Myynnin vero 24 % 24 €
Vähennettävä vero 9,6 €
Maksettava vero ja maksu 
valtiolle 14,4 €

Myynnin vero 24 % 48 €
Vähennettävä vero 24 €
Maksettava vero ja maksu 
valtiolle 24 €

Ilmoitus ja maksu Ilmoitus ja maksu
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Yritys perii ennakonpidätyksen tai lähdeveron 
sekä sosiaaliturvamaksut työntekijän palkasta ja 
tilittää ne Verohallinnolle
Ennakonpidätys perustuu työntekijän 
toimittamaan verokorttiin
Yritys ilmoittaa ja maksaa työnantajasuoritukset 
Verohallintoon. Tämä tapahtuu lähtökohtaisesti 
kuukausittain (menettely kuten alv:ssa)
Ilmoitukset voi antaa OmaVerossa
Säännöllisen työnantajan tulee ilmoittautua 
Verohallinnon työnantajarekisteriin

Työnantajana toimiminen

Työnantaja voi maksaa kustannusten korvauksia 
verovapaasti tiettyjen edellytysten täyttyessä
Muuten kuin rahana annettavat edut (mm. 
puhelin, auto ym.) ovat veronalaista ansiotuloa 
työntekijälle
Suomalaisen työskennellessä ulkomailla, kotimaan 
työnantajalla säilyy velvollisuuksia Suomeen
Ulkomaisen työntekijän tullessa Suomeen on 
huomioitava henkilön verovelvollisuusasema



On muu henkilö kuin yleisesti verovelvollinen (ei 
Suomessa asuva). Rajoitetusti verovelvollisen verotus:

Maksaa Suomessa veroa vain tulosta, joka on saatu 
Suomesta, ja jonka verotusta Suomessa ei estä 
asuinvaltion ja Suomen välinen verosopimus
Verokanta 35 % (lähdeverovähennys 510 €/kk)
Ansiotulojen osalta myös progressiivinen vero on 
mahdollinen
Osinkotulot: lopullinen lähdevero 30 % (vero- 
sopimukset rajoittavat usein 0-15 prosenttiin)

Rajoitetusti verovelvollinen

Suomi on maailman vakain valtio 
(Fragile States Index 2017)

Varainsiirtovero: Luovutuksen saajan on pääsääntöisesti 
suoritettava varainsiirtovero 1,6 % (osakkeet), 4 % 
(kiinteistöt)
Varallisuusvero: Ei käytössä Suomessa
Kiinteistövero: Yleinen kiinteistöveroprosentti max. 2 %
Perintö- ja lahjavero: Progressiivinen veroasteikko

Tiesitkö?

Muuta

Verotietoa startupeille

Suomessa on maailman paras hallinto 
(The Legatum Prosperity Index 2017: Finland)  
Suomessa on kolmanneksi vähiten korruptiota 
maailmassa 
(Corruption Perceptions Index 2016) 
Suomessa viranomaistiedon saatavuus on EU:n 
parasta 
(The State of data innovation in the EU: Freedom 
of information) 
Suomessa on maailman riippumattomin 
oikeuslaitos 
(The Global Competitiveness Report 2017–2018: 
Judicial independence)  
Suomessa omistusoikeuden suoja on maailman 
toiseksi paras 
(The Global Competitiveness Report 2017–2018: 
Property Rights) 
Suomi on maailman turvallisin maa 
(The Travel & Tourism Competitiveness Report 
2017)  
Suomen peruskoulutus on maailman parasta 
(The Global Competitiveness Report 2017-2018: 
Primary Education) 
Suomalaisen korkeakoulutuksen laatu on 
maailman kolmanneksi paras 
(The Global Competitiveness Report 2017–2018: 
Higher education and training / Quality of 
education) 
Suomessa on Euroopan vahvin digitaalinen 
osaamispääoma 
(The Digital Economy and Society Index 2017: 
Suomi) 
Suomi on maailman neljänneksi innovatiivisin 
maa 
(The Global Competitiveness Report 2017–2018: 
Innovation) 
Suomessa julkisten palvelujen tarjonta verkossa 
on toiseksi parasta Euroopassa 
(The Digital Economy and Society Index 2017: 
Suomi) 
Helsinki on maailman toiseksi houkuttelevin 
kaupunki startup-yrityksille 
(Startup Cities Index) 
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Määräytyy sen mukaan onko henkilö Suomessa yleisesti 
vai rajoitetusti verovelvollinen. 

Verovelvollisuus Suomessa

Henkilöverotus

On henkilö, jolla on Suomessa varsinainen asunto ja koti 
tai hän jatkuvasti oleskelee Suomessa yli kuuden 
kuukauden ajan. Yleisesti verovelvollisen verotus:

Verovelvollinen sekä Suomesta että muualta saadusta 
tulosta (verosopimus voi rajoittaa, jos henkilö toisessa 
sopimusvaltiossa asuva)
Ansiotulot (esim. palkka): Progressiivinen verotus 
koostuen valtion tuloverosta, kunnallisverosta, 
mahdollisesta kirkollisverosta sekä sairausvakuutus- 
maksusta, esim. 50 000 € vuositulolla veroprosentti on 
23,5 % (v.2018 www.vero.fi/verolaskuri)
Eläkevakuutusmaksu 6,35 %, 
työttömyysvakuutusmaksu 1,90 %
Ansiotuloista on mahdollisuus tehdä vähennyksiä
Pääomatulot (osakkeiden ja kiinteän omaisuuden 
luovutusvoitot, osingot, korot): veroprosentti 30/34
Erityinen verostatus ulkomailta tuleville avainhenkilöille 

Yleisesti verovelvollinen

http://fundforpeace.org/fsi/data/
http://www.prosperity.com/globe
http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
http://www2.datainnovation.org/2017-data-innovation-eu.pdf
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/
https://ec.europa.eu/finland/sites/finland/files/desi_country_profile_fi.pdf
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/
https://ec.europa.eu/finland/sites/finland/files/desi_country_profile_fi.pdf
https://www.nestpick.com/best-cities-for-startup-employees/?currency=eur
http://www.vero.fi/verolaskuri

