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ALKUSANAT
Olemme tuottaneet Talousverkossa jo useita erilaisia oppaita ja materiaaleja. Olemme myös kysyneet 
materiaalien käyttäjiltä mitä he haluaisivat tietää seuraavaksi. Ylivoimainen ykkönen vastauksissa on ollut 
verotukseen liittyvät asiat ja vero-optimointi. Mitäpä muuta asiakkaitaan rakastava sisällöntuottaja 
voisikaan tehdä kuin vastata tähän pyyntöön?

Mitä tulet oppimaan?

Tässä vinkkivihkosessa käymme läpi mitä vero-optimointi 
tarkoittaa ja mitä se ei tarkoita. Annamme myös konkreettisia 
vinkkejä miten voit optimoida verosi niin, että sinulle jää 
enemmän rahaa taskun pohjalle. 

Toivomme, että tämä materiaali on hyödyksi sinulle käytännön 
elämässä ja saat myös jotain uutta pohdittavaa verotukseen 
liittyen. Nautinnollisia lukuhetkiä toivottaen!

Kari Valtonen
Yrittäjä
Talousverkko Helsinki

Jari Kolehmainen
Osakas
Divest Group
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http://www.talousverkko.fi/tilitoimistot/tilitoimisto-helsinki/
http://www.divestgroup.fi/
http://www.talousverkko.fi/


MITÄ ON VERO-OPTIMOINTI?

Vero-optimointi eli verosuunnittelu voidaan jakaa lyhyen tähtäimen ja pitkän tähtäimen suunnitteluun. Se 
voidaan jakaa myös kotimaiseen ja kansainväliseen verosuunnitteluun. Tässä materiaalissa käsittelemme 
vain kotimaista pienyritystä koskevaa verosuunnittelua ja pääasiallisesti lyhyttä verosuunnittelua. 
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Verosuunnittelu ei ole veronkiertoa, vaan se on tietyissä tilanteissa 

verojen lykkäämistä,  joskus jopa verojen ennakkomaksua.

Verosuunnittelu on usein rahoituskysymys. Ilman pätäkkää on vaikea suunnitella verotustaan edes 
kannattavassa yhtiössä. Tai voi suunnitella, mutta sellaiseksi se helposti jää. Verosuunnittelu(kin) on 
perinteinen vaahtokarkkitesti. Joissakin tilanteissa pitää maksaa ennakkoon vähän, jotta voi säästää 
veroissa tulevaisuudessa. 

Ja tärkeämpää, kuin verojen suunnittelu on kannattavan liiketoiminnan suunnittelu ja pyörittäminen!

http://www.talousverkko.fi/


YHTIÖMUOTO

Yhtiömuodon valinta vaikuttaa 
oleellisesti verotukseen



YHTIÖMUOTO

Toiminimi

Yksi keskeisistä verosuunnittelun kysymyksistä on yhtiömuotosi. Yhtiömuotoon liittyy myös usein 
riskienhallinta. Jos päätät aloittaa yrityksesi toiminimiyrittäjänä, niin toiminimesi tulos verotetaan 
henkilökohtaisena pääoma- ja ansiotulo-osuutena. Pääomatulovero on Suomessa huimat 30 % tai 34 % jo 
30 000 € jälkeen. Pääomatulo-osuus tosin on vain 25 % tuotto edellisen vuoden nettovarallisuudesta. 
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Halutessasi voit perehtyä toiminimen verotukseen tarkemmin 

TÄSTÄ LINKISTÄ

Osakeyhtiö

Jos pyörität liiketoimintaasi osakeyhtiön kautta, on yhtiövero tuloksesta 20 %. Tällöin sinulle jää 
palkkatulo ja osinkotulo –akselit verosuunnitteluun ja olet muutoinkin todennäköisesti siirtänyt 
verotustasi tulevaisuuteen. Osakeyhtiön kautta et myöskään vastaa yhtiön veloista / riskeistä omaa 
pääomaa enempää ellet ole antanut lainojen pantiksi taloasi tai nimivakuuttasi. Vältä tätä kuitenkin aina, 
jos mahdollista. 

http://yritä.fi/toiminimen-verotus-tuloverotus-ja-arvonlisaverotus
http://yritä.fi/toiminimen-verotus-tuloverotus-ja-arvonlisaverotus
http://www.talousverkko.fi/
http://yritä.fi/toiminimen-verotus-tuloverotus-ja-arvonlisaverotus
http://yritä.fi/toiminimen-verotus-tuloverotus-ja-arvonlisaverotus


PALKAT JA OSINGOT
Osakeyhtiö mahdollistaa vero-optimoinnin 

palkkojen ja osinkojen suhteella



PALKAT JA OSINGOT

Jos sinulla on osakeyhtiö, pääset optimoimaan verotusta palkkojen ja osinkojen suhteella. Nyrkkisääntö 
on, että yrittäjän kannattaa nostaa palkkaa 25 000 euroon asti – palkka on verovähennyskelpoinen erä 
yhtiösi tuloksessa. Tällöin yrittäjän henkilökohtainen veroprosentti jää pienemmäksi, mitä yhtiön verotus 
on (20 %). 

25 000 euron rajan jälkeen kannattaa alkaa miettiä vaihtoehtoa, jossa nostat osinkoja ainakin sen 8 % 
nettovarallisuudelle laskettuna, jolloin verorasitukseksi jää tuo yhtiön maksama 20 % vero + 7,5 % vero 
osingon pääomatulo-osuudesta. Olettaen, että pääomatulovero %:si on 30 %, eikä 34 %. 
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Saat apua (tai lopullisen pään tehosekoituksen) aiheeseen

TÄSTÄ LINKISTÄ

Mutta tee tai teetä aina tapauskohtainen laskelma aiheesta. Ensisijaisesti palkkaa nostaessa kannattaa 
kuitenkin miettiä omaa rahan tarvettaan. Nosta palkkaa sen mukaan mitä tarvitset ja mihin yrityksesi 
maksukyky riittää.

https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Sijoitukset/Osakkeet_ja_osingot/Osingot_listaamattomasta_yhtiosta(11937)
https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Sijoitukset/Osakkeet_ja_osingot/Osingot_listaamattomasta_yhtiosta(11937)
http://www.talousverkko.fi/
https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Sijoitukset/Osakkeet_ja_osingot/Osingot_listaamattomasta_yhtiosta(11937)
https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Sijoitukset/Osakkeet_ja_osingot/Osingot_listaamattomasta_yhtiosta(11937)


PÄIVÄRAHAT JA 
KILOMETRIKORVAUKSET

Nyt asiakkaita kiertävät 
asiantuntijat hereillä!



PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET

Päivärahan enimmäismäärä on kokopäivärahan osalta 41 € /päivä ja kilometrikorvaus on 0,41 € /km. 
Nämä summat ovat saajalleen verovapaita. Luit oikein, summat ovat saajalleen verovapaita. 

Vaikka sanomaton totuus on, että päivärahoilla ja kilometrikovauksilla kierretäänkin Suomessa 
palkkaverotusta ja sivukuluja esim. urheiluseuroissa, niin varoituksen sana: olet oikeutettu niihin vain jos 
todella ajat nuo kilometrit ja todella olet työmatkalla yli 10 tuntia. 

Mutta liikkuvainen kotitoimistoa pitävä asiakkaita kiertävä asiantuntija tienaa yksinyrittäjänä 
suhteellisen helposti 2 500 € /kk puhtaana käteen. Muille kuin yksinyrittäjille, kuten esim. työllistäville 
yrittäjille, kilometrikorvausten ja päivärahojen kanssa plärääminen on vain riesa eikä niiden kanssa 
kikkailuun kannata käyttää aikaa.
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Päiväraha 41 € /päivä 20 matkapäivää = 820 €

Km-korvaus 0,41 € /km 4000 km /kk = 1640 €

Yhteensä = 2460 € puhtaana käteen

Esimerkki mitä voit tienata liikkuvasta työstä verottomasti

https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Sijoitukset/Osakkeet_ja_osingot/Osingot_listaamattomasta_yhtiosta(11937)
https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Sijoitukset/Osakkeet_ja_osingot/Osingot_listaamattomasta_yhtiosta(11937)
http://yle.fi/urheilu/3-7180806
http://www.talousverkko.fi/
https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Sijoitukset/Osakkeet_ja_osingot/Osingot_listaamattomasta_yhtiosta(11937)


YRITTÄJÄELÄKE
Kuka hyötyy tämän 

maksamisesta eniten?



YRITTÄJÄELÄKE

Mites sitten se kuuluisa YEL? Se vasta onkin monitahoinen kysymys. Siihen liittyy verotuksellisten 
asioiden lisäksi sosiaaliturvakysymykset ja perillisesi. Eläkevakuuttajat haluavat tietenkin YEL-
eläkkeenmaksajat maksamaan YEL:linsä säntillisesti. Tässä kiperä kysymys: tekevätkö he sen sinun parasta 
ajatellen, vai omaa bisnestään ajatellen? 

YEL on siinä mielessä kiva vehikkeli, että se on verotuksessa verovähennyskelpoinen. Muutoin siinä ei 
sitten juuri mitään hyvää olekaan. 
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Pääset kiinni sekä eläkeyhtiön että liberaalin diblomi-insinöörin 
näkemykseen aiheesta

TÄSTÄ LINKISTÄ

Jos maksat YELliä parikymmentävuotta ja kuolet (kyllä, sinäkin kuolematon yrittäjä kuolet joskus) ennen 
eläkkeelle jäämistä, niin sinne menivät säästösi kankkulan kaivoon. Mitä jos nostaisit rahat käteen 
osinkoina / palkkana kuukausittain ja tekisit henkilökohtaisen säästöohjelman? Perillisillekin saattaisi 
jäädä jotain. Säästöohjelman teossa sinua voi auttaa esimerkiksi osaava kirjanpitäjä. Sinun tulee vain 
noudattaa hänen neuvojaan.

http://juhanikhr.puheenvuoro.uusisuomi.fi/197212-yrittajan-elakemaksut-menevat-kankkulan-kaivoon
http://juhanikhr.puheenvuoro.uusisuomi.fi/197212-yrittajan-elakemaksut-menevat-kankkulan-kaivoon
http://www.talousverkko.fi/
http://juhanikhr.puheenvuoro.uusisuomi.fi/197212-yrittajan-elakemaksut-menevat-kankkulan-kaivoon
http://juhanikhr.puheenvuoro.uusisuomi.fi/197212-yrittajan-elakemaksut-menevat-kankkulan-kaivoon


VAKUUTUKSET 
YRITYKSEN ALLE

Isoja etuja etenkin pienyrittäjille



VAKUUTUKSET YRITYKSEN ALLE

Yrittäjänä voit järjestellä vakuutusturvasi yrityksesi kautta. Se on täysin laillista verosuunnittelua. 
Pienille yrityksille/ yrittäjille tämä on tärkeä asia. Ne voivat sisältää terveyteen sekä eläkkeeseen liittyviä 
vakuutuksia tai turvaa kuolemaan ja työkyvyttömyyteen jne. 
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Jostain kumman syystä yrittäjät jättävät tämän veroedun käyttämättä, osa jopa jättää kiireessä kattavan 
vakuutusturvan kokonaan ottamatta. Konsultoi aiheesta kirjanpitäjäsi kanssa!

http://www.talousverkko.fi/


LUOTTOTAPPIOT

Ole tarkkana!



LUOTTOTAPPIOT

Luottotappiot ovat verovähennyskelpoisia ainoastaan, kun ne ovat lopullisia. Voi olla, että kirjanpitäjäsi 
tekee ison varauksen epävarmoista saamisista (varovaisuuden periaate), mutta vastaavasti verottaja 
palauttaa sen tulokseesi. Jos näin käy, ole tarkkana, että vähennys tulee tehtyä sinä vuonna, kun 
lopullisuus ratkeaa – esimerkiksi asiakkaan konkurssitilanteessa.
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Osa tilitoimistoista unohtaa sujuvasti tuon varmistuksen. Silloin menetät selvästä 100 000 euron 
luottotappiosta puhdasta käteistä 20 000 € – eli yhtiöveroprosentin verran.

http://www.talousverkko.fi/


KÄYTTÖOMAISUUSOSTOT 
JA EVL-POISTOT



KÄYTTÖOMAISUUSOSTOT JA EVL-POISTOT

Ennen menestyvät yrittäjät minimoivat verojaan ostamalla nk. ”tilinpäätösmersuja”. Uusi mersu oli merkki 
yrityksen hienosti menneestä vuodesta. Nykyisin tilinpäätösmersuja ei ostella, mutta miksi et täydentäisi 
käyttöomaisuuttasi joulukuussa tammikuun sijaan, jos haluat välttää turhat verojen maksut?  Investoinnin 
perusteena on kuitenkin aina hyvä pitää liiketoimintaa, ei pelkkää verotusta.
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EVL 30 § kertoo meille maallikoille, että koneiden, kaluston ja muun 
niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenoista 

tehdään poistot yhtenä eränä menojäännöksestä. Verovuoden poiston 
suuruus saa olla enintään 25 prosenttia menojäännöksestä. 

Suomeksi tämä tarkoittaa seuraavaa: ostat koneen joulukuussa, kun tulos näyttää hyvältä. Koneen hinta 
on 100 000 €. Jos firmasi tulos tilikaudelta oli 25 000 €, niin tällä konehankinnalla verotettavaa tuloa ei 
synny ollenkaan, koska teet koneestasi heti 25 000 € poistot. 

http://www.talousverkko.fi/


KÄYTTÖOMAISUUSOSTOT JA EVL-POISTOT

Poistot voidaan tehdä eri suuruisina kirjanpidossa ja verotuksessa. Verotukselliset enimmäispoistot on 
määrätty laissa. Kirjanpidossa poistot tulisi tehdä taloudellisen käyttöiän mukaan. Jos poistot ovat 
verotuksessa ja kirjanpidossa eri suuruiset, syntyy joko hyllypoistoa tai poistoeroa.

Hyllypoistoa syntyy, jos yritys vähentää kirjanpidossa poistona enemmän kuin elinkeinoverolain (EVL 30 §) 
mukainen verotuksen enimmäispoisto on. Kirjanpidon poiston ja verotuksen enimmäispoiston välisestä 
erotuksesta muodostuu hyllypoistoa, jota ei voi vähentää verotuksessa, eli poisto jää ns. hyllylle. 
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Poistoeroa syntyy, kun kirjanpidossa tehtävä poisto on pienempi kuin elinkeinoverolain mukainen 
enimmäispoisto, ja yritys haluaa hyödyntää verotuksen enimmäispoiston. Silloin yritys kirjaa kirjanpidossa 
poistoeroa suunnitelman mukaisen poiston lisäksi.

http://www.talousverkko.fi/


RAKENNEKYSYMYKSET JA 
VEROTUS

Konsernirakenne antaa 
mahdollisuuksia vero-optimointiin



RAKENNEKYSYMYKSET JA VEROTUS

Jos olet jo pidemmälle ehtinyt yrittäjä ja sinulla on useampi yritys, niin miksi et rakentaisi yhtiöitäsi 
selkeään konsernirakenteeseen? Silloin käytössäsi on mm. konserniavut.
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Konserniapu tarkoittaa, että voit siirtää 100 000 € voitollisesta 
yhtiöstäsi tuon tuloksen konserniapuna 100 000 € tappiota 

tehneeseen yhtiöön konserniapuna. Näin verotuksesi on nolla. Ilman 
konserniapuja maksat voitollisesta yhtiöstä 20 000 € veroja.

Konsernista on monia muitakin hyötyjä. Toki haittojakin, mutta hyödyt kompensoivat ne moninkertaisesti. 
Kysy aina kirjanpitäjältäsi optimaalisesta rakenteesta.

http://www.talousverkko.fi/


VARASTON TÄYTTÄMINEN 
JA OMAISUUS



VARASTON TÄYTTÄMINEN JA OMAISUUS

Moni ajattelee, että kun firman kassassa on rahaa ja varastoakin tarvitaan, niin ostetaan varasto täyteen, 
jolloin tulos pienenee. Ei muuten pienene.

Ostoja tekemällä ja varastoja kasvattamalla ei yleisestä harhaluulosta poiketen pienennetä veroja. Sillä 
pienennetään vain kassaa (huono homma) ja maksimoidaan epäkurantin tavaran määrä tulevaisuudessa.
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OMAISUUS YRITYKSESSÄ VAI SINULLA HENKILÖKOHTAISESTI?

Jos yritystoiminnassa käytettävää omaisuutta on sinun henkilökohtaisessa hallussa, voit pohtia sen 
myymistä yhtiöön tai sen vuokraamista yhtiölle. Vuokraamalla pääset pääomaverotuksen piiriin, joka on 
30 %. Vuokratuloa vastaan pääset vielä vähentämään omaisuuden hallintaan liittyvät kulut. Tämä on 
huonosti käytössä monilla yrittäjillä.

Sparraa ihmeessä kirjanpitäjäsi kanssa miten ja mihin kaivuri tai kuorma-auto kannattaa hankkia!

http://www.talousverkko.fi/


KULUVARAUKSET JA 
ARVOSTAMINEN



KULUVARAUKSET JA ARVOSTAMINEN

Myös kuluvarauksia kannattaa käyttää verosuunnittelussa. Harkinnanvaraisuus on pitkälti poistunut 
kirjanpidossa ja verotuksessa. 

On kuitenkin eriä, joita on vaikea kontrolloida. Tällaisia ovat esimerkiksi varaston arvostus ja mahdolliset 
palkitsemiseen ja bonuksiin liittyvät varaukset. Lähtökohtaisesti varasto on arvostettava verotuksessa 
ns. FIFO-periaatteella alimpaan arvoonsa, joka on hankintameno tai sitä alhaisempi todellinen arvo. 
Vastaavalla tavalla tilikaudelle kohdistettavat bonukset ja palkkiot on varattava. Tämänkin varaamisen 
osalta verottaja tuskin on yhtä tiukka, kuin kirjanpitolaki. Jättäähän se verottajalla paremman 
verotettavan tuloksen.
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Jos tulos on vahva ja varastosi on epäkuranttia, teet tollon työn ja 
maksat turhia veroja, mikäli et suunnittele kirjanpitäjäsi kanssa 
varastoon liittyvää arvostamista muuhun kuin hankintahintaan. 

Vastaavalla tavalla teet tollon työn, jos kirjanpitosi ei ole ajan tasalla 
bonusten ja palkkioiden suhteen.  Maksat silloin turhia veroja.

https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Sijoitukset/Osakkeet_ja_osingot/Osakkeiden_myynti(11940)
http://www.talousverkko.fi/


KULUVARAUKSET JA ARVOSTAMINEN

Toimintavaraus  on harkinnanvarainen varaus, joka on käytössä liikkeen- ja ammatinharjoittajilla, avoimilla 
yhtiöillä ja kommandiittiyhtiöillä. Avoimelta yhtiöltä ja kommandiittiyhtiöltä edellytetään, että niiden 
yhtiömiehet ovat luonnollisia henkilöitä. Toimintavaraus ei ole käytössä osakeyhtiöillä.
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Toimintavaraus saa olla enintään 30 prosenttia tilikauden päättymistä 
edeltäneiden 12 kuukauden aikana maksettujen ennakonpidätyksen 

alaisten palkkojen yhteismäärästä.

http://www.talousverkko.fi/


TAPPIOIDEN 
VÄHENTÄMINEN



TAPPIOIDEN VÄHENTÄMINEN

Muista varmistaa, että olet ajan tasalla vahvistettujen tappioiden osalta. Ne selviävät verolipusta. 

Ja jos voittoa tulee, niin muista varmistaa, että vahvistetut tappiot tulevat hyödynnettyä.
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Tämä oli viimeinen vero-optimoinnin vinkkimme tältä erää. Lopuksi vielä hieman yleistä pohdintaa ja 
yhteenveto. Toivottavasti nautit vinkkien lukemisesta tähän asti!

http://www.talousverkko.fi/


LOPUKSI
Kuten aiemmin on jo todettu, on turhien verojen maksaminen yksinkertaisesti turhaa. Jokaisen 
verosuunnittelua harrastavan yrittäjän on kuitenkin syytä muistaa pitää itsensä kaidalla tiellä sen 
hetkisen lain määrittelemällä tavalla.

Meillä on Talousverkossa tapana antaa verotuksellisia vinkkejä asiakkaillemme aina, kun näemme siihen 
hyvä mahdollisuuden. Tämä kuuluu mielestämme hyvään asiakassuhteeseen tilitoimiston ja asiakkaan 
välillä.

Tässä materiaalissa esitetyt vinkit ovat paikkansa pitäviä, mutta kehotamme aina olemaan 
verotuksellisissa asioissa yhteydessä omaan kirjanpitäjään. Älä siis tee mitään verotemppuja omin päin 
tämän aineiston pohjalta vaan keskustele aina ammattilaisen kanssa ennen mitään varsinaisia 
toimenpiteitä. Halutessasi voit kysyä asioista myös meiltä.
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http://www.talousverkko.fi/


VARAA ILMAINEN KONSULTOINTIPUHELU

VARAA PUHELU TÄSTÄ

Onko sinulla taloushallintoon liittyvä pulma, johon kaipaat ammattilaisen vastauksen? Varaa maksuton 
konsultointipuhelu asiantuntijaltamme ja sparraamme ongelman kuntoon kanssasi! Lupaamme, että emme 

myy mitään väkisin tämän puhelun aikana.

Talousverkko on yrittäjän tilitoimisto. Käytössämme on sähköiset järjestelmät, joilla taloushallinto 
muutetaan helpoksi ja tehokkaaksi. Ymmärrämme mitä yrittäjän arki on, sillä olemme itsekin 
tilitoimistoyrittäjiä. Takaamme, että asiakkaamme saavat lisää aikaa oman liiketoimintansa 
kehittämiseen, kun talousrutiinit tehostuvat ja nykyaikaistuvat. 

Luotamme laatuumme ja palveluumme niin vahvasti, että annamme täyden tyytyväisyystakuun: 
palautamme rahasi, mikäli et olisi palveluumme tyytyväinen!

http://www.talousverkko.fi/varaa-ilmainen-konsultointipuhelu/
http://www.talousverkko.fi/varaa-ilmainen-konsultointipuhelu/
http://www.talousverkko.fi/varaa-ilmainen-konsultointipuhelu/

