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1 YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA TOIMINNAN ALOITTAMINEN
1.1 Yritysmuodon valinta
1.1.1

Yritysmuotojen eroja

Toiminimi
Toiminimi sopii yrittäjälle, joka ei tähtää laajaan liiketoimintaan ja haluaa säilyttää päätösvallan itsellään.









Aloituspääoma ei ole pakollinen.
Perustaminen on yksinkertaista.
Yrittäjä vastaa yrityksen veloista ja sitoumuksista koko henkilökohtaisella omaisuudellaan.
Saa yrityksen tuottaman voiton itselleen.
Yrittäjä ei maksa itselleen palkkaa, vaan nostot henkilökohtaiseen käyttöön tehdään yksityisottoina.
Yritystoiminnan voitto verotetaan yrittäjän henkilökohtaisena tulona, pääosin ansiotulona
Toiminimen perustamisilmoituslomakkeen Y3 löydät yritys- ja yhteistietojärjestelmän sivuilta.
Rekisteröintimaksu on 110 euroa vuonna 2015. Kaupparekisterin käsittelymaksuhinnaston
löydät täältä.

Avoin yhtiö
Avoin yhtiö sopii yrittäjille, jotka tähtäävät pieneen tai keskisuureen toimintaan. Yhtiömiehet voivat
yleensä tehdä yritystä koskevia päätöksiä ilman toisen yhtiömiehen hyväksyntää, jolloin yhtiömiesten
keskinäinen luottamus on välttämätöntä.





Avoimen yhtiön perustamiseen tarvitaan vähintään kaksi yhtiömiestä.
Aloituspääoma ei ole pakollinen.
Yhtiömiesten kesken laaditaan yhtiösopimus, jossa määritellään keskinäiset oikeudet ja velvollisuudet.
Yhtiömiehet vastaavat yhteisvastuullisesti ja solidaarisesti* yrityksen laskuista ja veloista.
Henkilökohtaisia velkoja ei lueta yritykselle kuuluviksi. *Esim. mikäli toinen yhtiömiehistä on maksukyvytön, voi velkoja periä velat kokonaan toiselta yhtiömieheltä.






Yhtiömiehillä on oikeus saada palkkaa tekemästään työstä ja korvaus aiheutuneista kuluista
riippumatta siitä, onko yritys tehnyt voittoa.
Yrityksen voitto ja tappio jaetaan yhtiömiesten kesken.
Yritystoiminnan voitto verotetaan yhtiömiesten henkilökohtaisena tulona yleensä pääosin ansiotulona.
Rekisteröintimaksu on 240 euroa vuonna 2015.

Kommandiittiyhtiö
Kommandiittiyhtiö sopii yrittäjille, jotka tähtäävät pieneen tai keskisuureen toimintaan. Se eroaa
avoimesta yhtiöstä siten, että osa yhtiömiehistä on mukana toiminnassa sijoittajan ominaisuudessa.
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Kommandiittiyhtiön perustamiseen tarvitaan vähintään yksi vastuunalainen ja yksi äänetön
yhtiömies.
Aloituspääoma ei ole pakollinen, mutta äänettömän yhtiömiehen tulee sijoittaa yritykseen kohtuullinen rahallinen panos.
Yhtiömiesten kesken laaditaan yhtiösopimus, jossa määritellään keskinäiset oikeudet ja velvollisuudet.
Vastuunalainen yhtiömies vastaa yrityksen veloista ja sitoumuksista koko henkilökohtaisella
omaisuudellaan. Äänetön yhtiömies vastaa niistä vain sijoittamallaan rahapanoksella*. *Esim.
pahimmassa tapauksessa äänetön yhtiömies menettää vain sijoittamansa rahapanoksen.







Voitot jaetaan vastuunalaisten yhtiömiesten kesken yhtiösopimuksessa sovitulla tavalla, kuitenkin siten, että äänetön yhtiömies on ensin saanut sijoittamalleen rahapanokselle koron.
Äänetön yhtiömies ei yleensä vastaa tappioista, vaan ne jaetaan vastuunalaisten yhtiömiesten kesken.
Yritystoiminnan voitto verotetaan vastuunalaisten yhtiömiesten henkilökohtaisena tulona
yleensä pääosin ansiotulona. Äänettömän yhtiömiehen panokselleen saama korko verotetaan
pääomatulona.
Rekisteröintimaksu on 240 euroa vuonna 2015.

Osakeyhtiö
Osakeyhtiö sopii parhaiten yritystoimintaan, joka edellyttää paljon pääomaa tai sisältää tavanomaista
enemmän riskejä. Osakeyhtiömuoto myös mahdollistaa parhaiten useiden yrittäjien tai sijoittajien
osallistumisen yritystoimintaan. Osakeyhtiö on omistajasuhteiltaan joustavin yritysmuoto, sillä yksittäisen osakkaan on helppo luopua osuudestaan.







Osakeyhtiön perustamiseen tarvitaan vähintään yksi henkilö (hallituksessa 1+1, varajäsenellä
ei ole varsinaista roolia yhtiön toiminnan harjoittamisessa).
Sijoitettava osakepääoma on vähintään 2 500 euroa.
Osakeyhtiöstä on tehtävä perustamissopimus*, jonka osakkaat allekirjoittavat
Osakeyhtiön osakkaat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen veloista, muuten kuin
sijoittamansa pääoman verran. Ulkopuolista rahoitusta hankittaessa tarvitaan kuitenkin yleensä yrittäjän henkilökohtaisia vakuuksia tai takauksia ja yrittäjä on vakuuden antajana tai takaajana henkilökohtaisesti vastuussa.
Osakeyhtiössä pakollinen toimielin on hallitus*. Hallituksen jäsenten on huolellisesti hoidettava osakeyhtiön asioita ja he ovat vastuussa toiminnastaan osakeyhtiölain mukaisesti. *Esim.
yhden miehen osakeyhtiössä hallitus koostuu yhdestä henkilöstä ja hänen varahenkilöstään.









Osakeyhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, joka vastaa yhtiön juoksevista asioista.
Osakkeenomistajien välisillä osakassopimuksilla on mahdollista sopia tarkemmin osakkaiden
välisistä yritystoiminnan harjoittamiseen ja yhtiön hallintoon liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista.
Osakeyhtiön tililtä ei voi tehdä yksityisottoja, vaan yksityiskäyttöön tarvittavat varat on maksettava esim. osinkoina tai palkkana tai molempina.
Päätösvalta yhtiössä jakautuu osakkeiden tuottaman äänimäärän mukaan.
Osakeyhtiötä ja sen osakkeenomistajaa verotetaan erikseen.
Rekisteröintimaksu on 380 euroa, sähköisenä 330 euroa, vuonna 2015.
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1.1.2

Verotus eri yritysmuodoissa

Toiminimi
Toiminimen tulo jaetaan ansio- ja pääomatuloon. Pääomatuloja ovat esimerkiksi korkotulot, vuokratulot
ja pörssiyhtiöstä saadut osingot. Lisää tietoa löydät Verohallinnon sivuilta.
Osuuksien selvittämiseksi on ensin laskettava elinkeinotulolähteeseen kuuluvien varojen ja velkojen erotus eli nettovarallisuus, johon lasketaan myös tietty osa maksetuista palkoista. Nettovarallisuudesta 20 %
mukaan laskettu osuus yritystulosta on pääomatuloa ja loput ansiotuloa. Pääomatulo-osuus voidaan
laskea myös 10 %:n mukaan tai tulo voidaan verottaa kokonaan ansiotulona, mutta siitä täytyy tehdä
vaatimus elinkeinotoiminnan veroilmoituksella. Verotuksen kannalta edullisimman vaihtoehdon selvittämiseksi on kannattavaa tehdä laskelmia.
Pääomatulosta lasketaan veroa 30 %. Kuitenkin jos tulot ylittävät 40 000 euroa, vero pääomatulosta on
32 %. Ansiotuloa verotetaan progressiivisesti eli samoin kuin palkansaajaa.
Henkilöyhtiöt
Henkilöyhtiön yhtiömiesten verot lasketaan samoin kuin toiminimessä, kuitenkin sillä erotuksella, että
yritystulo jaetaan yhtiömiesten kesken yhtiösopimuksessa sovitun mukaisesti.
Osakeyhtiöt
Osakeyhtiötä ja sen osakkaita verotetaan erikseen, eli osakeyhtiö on itsenäinen verovelvollinen eikä sen
verotus vaikuta osakkaan verotukseen.
Osakkaan verotus
Osakasta verotetaan erikseen osakkeenomistajan osakeyhtiöstä nostamista varoista, eli palkasta tai
osingoista. Osakkeiden luovutuksesta syntynyt myyntivoitto verotetaan pääomatulona.
Yhtiön verotus
Osakeyhtiön verotettava tulo lasketaan vähentämällä veronalaisista tuloista vähennyskelpoiset menot.
Vähennyskelpoisista menoista kerrotaan lisää luvussa 4.3. Verotettavasta tulosta lasketaan osakeyhtiön
tulovero, joka vuonna 2015 on 20 % verotettavasta tuloksesta. Osakeyhtiö joutuu maksamaan myös Yleveroa, jonka määrä riippuu yhtiön verotettavasta tuloksesta. Lisää tietoa Yle-veron määräytymisperiaatteista löydät Verohallinnon sivuilta.
Osakeyhtiö on saattanut tehdä myös tappiota, eli menoja on ollut enemmän kuin tuloja. Nämä verotuksessa vahvistettavat tappiot vähennetään seuraavina vuosina kertyneistä verotettavista tuloista sitä mukaa kuin voittoa kertyy. Yrityksellä on oikeus vähentää tappioita kymmenen seuraavan verovuoden aikana, mikäli yrityksen osakkeista yli puolet ei ole vaihtanut omistajaa.
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1.2 Mietittävää ennen yrityksen perustamista
1.2.1

Taloushallinnon järjestäminen

Yrityksen taloushallinnon kokonaisvaltainen hoitaminen on aikaa vievää ja vaatii sen hoitajalta syvempää
perehtymistä. On kuitenkin myös osa-alueita, jotka yrittäjän on helppo hoitaa itse, esimerkiksi laskutus ja
maksut. Suurimmat ja vaativimmat taloushallinnon kokonaisuudet kuten kirjanpito ja palkanmaksu ilmoituksineen sekä tilinpäätöksen ja veroilmoitusten laatiminen voi olla järkevää ulkoistaa osaavalle tilitoimistolle, mikäli itsellä ei ole aikaa ja riittävää ammattitaitoa asioiden hoitamiseen. Ulkoistaminen on kuitenkin
tapauskohtaista ja tilitoimiston kanssa kannattaakin keskustella, mitkä taloushallinnon osa-alueet on järkevää ulkoistaa ja mitkä osataan hoitaa itse.
Muistilista palveluista, joista kannattaa keskustella tilitoimiston kanssa:



















kirjanpito
kirjanpidon kuukausiraportointi
ilmoitukset verottajalle
ilmoitukset vakuutusyhtiöihin
ilmoitukset työttömyysvakuutusrahastolle
tilinpäätös
veroilmoitus
palkanlaskenta
matkalaskujen käsittely
myyntilaskujen käsittely
ostolaskujen käsittely
verkkolaskujen vastaanotto
talousraporttien laatiminen
kassavirtaraportointi
budjetointi
verosuunnittelu
hallintoasiat
asiointi viranomaisten kanssa.

Tilitoimisto hoitaa yrityksen toiminnan kannalta tärkeitä asioita ja sen valintaan tulisikin kiinnittää erityistä
huomiota. Tilitoimistoa valitessa kannattaa miettiä esimerkiksi seuraavia asioita;


Mikä on kirjanpitäjän kokemus ja ammattitaito, oletko saanut suosituksia? tai
onko kirjanpitäjä auktorisoidusta KLT-tilitoimistosta tai KLT-tutkinnon suorittanut kirjanpitäjä (lisää tietoa KLT-järjestelmästä löydät Taloushallintoliiton sivuilta.)



Toimiiko yhteistyö? Kirjanpitäjä huolehtii yrityksesi talousasioista, joista sinä olet yrittäjänä henkilökohtaisesti vastuussa. Tilitoimiston edustajaa on hyvä käydä tapaamassa henkilökohtaisesti, jotta
saat käsityksen henkilökunnasta ja heidän toimintatavoistaan. On tärkeää, että sinun ja kirjanpitäjäsi
suhde on luottamuksellinen ja saat tunteen siitä, että kirjanpitäjä välittää yritystoiminnastasi.



Minkä hintaisia palvelut ovat? Tilitoimistoilla on monia eri tapoja hinnoitella palveluitaan ja tämä tekee
hintavertailun hankalaksi. Tilitoimistot hinnoittelevat palveluitaan yleensä tosite-, kuukausi- tai tuntihinnoittelulla. Tositehinnoittelussa kustannukset riippuvat käsiteltyjen tositteiden määrästä kuukaudessa. Kiinteä kuukausihinta muodostuu yrityksen koon, liikevaihdon ja tositemäärän perusteella.
Tuntihinnoittelussa laskutus tapahtuu käytetyn työajan mukaan ja jokaiselle työtehtävälle on määritelty oma tuntihintansa. Tilitoimistosta kannattaa myös selvittää, veloittavatko he erikseen esimerkiksi
puheluista, sähköposteista ja ohjelmien käytöstä. Myös esimerkiksi alv-ilmoitus, tilinpäätös, veroilmoitus ja palkanmaksu voivat olla erihintaisia eri tilitoimistoissa.
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Mitä tilitoimiston palvelusopimus sisältää? Yrityksen valitsemista taloushallinnon palveluista kannattaa tilitoimiston kanssa tehdä palvelusopimus. Sopimus on syytä käydä yksityiskohtaisesti läpi kohta
kohdalta ja siinä on syytä olla monien muiden sopimusehtojen lisäksi selvitys tilitoimiston ja asiakkaan vastuun jakautumisesta. Tilitoimistoalan yleiset sopimusehdot YSE KL2004, löydät Taloushallintoliiton sivuilta.

1.2.2

Tilintarkastajan valinta

Tilintarkastajan lakisääteisenä tehtävänä on varmistaa, että tilinpäätös on laadittu lainmukaisesti ja, että
se antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilintarkastaja tarkastaa myös, että yrityksen johto on toiminut lakien mukaisesti. Tarkemmin tilintarkastusta käsitellään luvussa 4.5.
Tilintarkastuslain mukaan osakeyhtiöiden on valittava tilintarkastaja ja toimitettava tilintarkastus. Kuitenkin tietyin edellytyksin pienimmät yritykset on vapautettu tilintarkastusvelvollisuudesta. Jos yrityksessä
enintään yksi seuraavista rajoista on ylittynyt kahden viimeisimmän tilikauden aikana, tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta:




Taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
Liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa
Palveluksessa on tilikauden aikana ollut keskimäärin yli kolme henkilöä

Jos yhtiöjärjestyksessä, säännöissä tai yhtiösopimuksessa määrätään tilintarkastajan valinnasta, on yhteisön joka tapauksessa valittava tilintarkastaja. Varsin tyypillistä on, että tilintarkastaja valitaan, vaikka
sen valinta olisi vapaaehtoista, sillä tilintarkastuksesta saatavat hyödyt voivat olla yritykselle merkittäviä.
HTM-tilintarkastajat ry:n teettämän tutkimuksen tilintarkastuksen hyödyistä löydät täältä.
Yrittäjä voi saada tilintarkastajasta hyvän keskustelukumppanin yrityksen liiketoimintaan liittyvissä asioissa. Tilintarkastaja voi esimerkiksi kokemuksellaan tuoda uusia näkemyksiä yrityksen ongelmien ratkaisuun sekä liiketoimintaprosesseihin ja toimia näin eräänlaisena ”sparraajana”.
Tilintarkastus viestittää ulkoisille sidosryhmille, kuten rahoittajille, että yrityksestä saatavaan tietoon ja
sen hallintoon voidaan luottaa. Tutkimukset ovatkin osoittaneet, että yritykset, joihin on valittu tilintarkastaja, saavat usein velkarahaa edullisemmin verrattuna sellaisiin yrityksiin, joissa ei ole tilintarkastajaa.
Tilintarkastajasta voi olla myös konkreettista taloudellista hyötyä esimerkiksi tilanteessa, jossa tilintarkastaja on raportoinut yritykselle ajoissa havaitsemastaan virheestä. Tämän havainnon johdosta yritys on
pystynyt korjaamaan virheen ennen kuin siitä on koitunut yritykselle taloudellisia menetyksiä.
Tilintarkastajana voi toimia vain hyväksytty HTM-tilintarkastaja tai -yhteisö tai KHT-tilintarkastaja tai yhteisö. (siirrä oikeaan kohtaan). Yleisesti ottaen HTM-tilintarkastajat tarkastavat pk-yrityksiä ja KHTtilintarkastajat suurempia yrityksiä. Lisätietoa hyväksytyistä tilintarkastajista löydät Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan verkkosivuilta, joilla voit tehdä myös tilintarkastajia koskevia hakuja. Myös
tilintarkastajien omilta verkkosivuilta voit löytää heidän toimialakohtaista tai muuta erityisosaamistaan
koskevia tietoja.
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1.2.3

Tilikausi

Osakeyhtiön kirjanpitoa pidetään tilikausittain. Tilikauden pituus on kirjanpitolain mukaan 12 kuukautta,
mutta se voi olla erityistilanteissa myös pidempi tai lyhyempi, esimerkiksi kun yritystoiminta aloitetaan tai
päättyy. Useilla yrityksillä tilikaudeksi valitaan kalenterivuosi, eli tilikausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.12. Tilikausi voi kuitenkin olla myös jokin muu yrityksen toimintaan paremmin sopiva 12 kuukauden jakso. Esimerkiksi jos tiedetään, että yritystoiminta on hektisimmillään juuri perinteisesti keväällä tehtävän tilinpäätöksen aikana, on tilikausi järkevää ajoittaa päättymään toiminnan kannalta sopivampana ajankohtana,
esimerkiksi syksyllä. Muun muassa varaston laskennan kannalta on hyödyllistä, mikäli tilikausi päättyy
varastojen ollessa pienimmillään.
Osakeyhtiön tilikaudesta kannattaa määrätä yhtiötä perustettaessa perustamissopimuksessa, jolloin sen
muuttaminen myöhemmin on edullisempaa kuin jos tilikaudesta määrätään yhtiöjärjestyksessä.

1.2.4

Vakuutusten ottaminen

Yrittäjälle itselleen otettavista vakuutuksista ainoa lakisääteinen on yrittäjän eläkevakuutusmaksu (YEL).
Yritystoiminta sisältää kuitenkin erilaisia riskejä, joita voidaan pienentää vakuutusten avulla. Ennen yrityksen perustamista kannattaa keskustella vakuutusyhtiön edustajan kanssa, millaisia vakuutuksia tarvitaan yritykselle ja yrittäjälle. On myös hyvä ottaa selvää, mitä vakuutuksia mahdolliset yhteistyökumppanit edellyttävät takaamaan yhteistyön sujuvuuden. Esimerkiksi rakennusalalla aliurakointia tekevältä yritykseltä vaaditaan yleensä vastuuvakuutuksen voimassaoloa.
Muistilista vakuutuksista, joista kannattaa keskustella vakuutusedustajan kanssa:











1.2.5

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)
Työtekijän eläkevakuutus (TyEL)
Työttömyysvakuutus
Ryhmähenkivakuutus
Tapaturmavakuutus
Vastuuvakuutus
Ajoneuvovakuutukset
Keskeytysvakuutus
Kiinteistövakuutus
Oikeusturvavakuutus
Omaisuusvakuutus.

Työvoiman hankkiminen

Työvoimaa voidaan hankkia yritykseen useasta paikasta, mutta olennaisinta on kuitenkin miettiä, palkataanko omaa työvoimaa (esim. omaa työvoimaa palkatessa yrittäjä ryhtyy työnantajaksi) vai vuokrataanko
työvoima ulkopuolelta. (esim. ulkopuolelta ostetusta työvoimasta maksetaan toiselle yritykselle, henkilöstövuokrausfirmoille)
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Oman työntekijän palkkaaminen

Kun yritys palkkaa omia työntekijöitä, sen on ilmoittauduttava verohallinnon työnantajarekisteriin ja maksettava verohallinnolle ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut palkoista. Näiden lisäksi työnantaja
maksaa palkoista myös muita sivukuluja, kuten TyEL -vakuutusmaksuja, työttömyysvakuutusmaksuja,
ryhmähenkivakuutusmaksuja ja tapaturmavakuutusmaksuja. Maksujen lisäksi työnantajalla on myös
muita vastuita, kuten työsopimuksen laatiminen ja työehtosopimuksen noudattaminen. Huolellisella työhaastattelulla ja koeajan asettamisella työntekijälle, varmistetaan että työntekijä on sopiva tehtävään.


Työvoima toisesta yrityksestä

Jos työvoimaa vuokrataan, työntekijän palkan maksusta ja työnantajalle kuuluvien velvoitteiden hoitamisesta vastaa henkilöstövuokrausfirma. Yrittäjän ei myöskään tarvitse yleensä maksaa muita työvoimakustannuksia kuten sairaus- ja tapaturmakuluja, palkkahallinnon kuluja tai päivärahoja. Henkilöstövuokrausfirmoja on useita ja monet ovat erikoistuneita vuokraamaan työntekijöitä tietyille toimialoille. Vuokratyövoiman käytössä voi kuitenkin olla huonot puolensa, esimerkiksi juuri tehtävään sopivan työntekijän
löytäminen ei aina onnistu ja työntekijän sitouttaminen yritykseen voi olla hankalampaa. Työvoiman
vuokraamiseen liittyy kuitenkin velvoitteita, kuten tilaajavastuulain edellyttämien selvitysten, ja aina vähintään ennakkoperintärekisteröinnin, tarkistaminen (ks. tarkemmin jäljempänä kappale 2.2.1).

1.3 Osakeyhtiön perustaminen
Osakeyhtiön yleisistä periaatteista, perustamisesta ja osakkeista löytyy lisää tietoa osakeyhtiölaista Finlexin sivuilta.
Seuraavassa kuvataan osakeyhtiön perustamisen vaiheita:
1. Päätösten tekeminen perustamissopimuksen, yhtiöjärjestyksen ja perustamisilmoituksen laatimista varten
2. Perustamisasiakirjojen ja -lomakkeiden täyttö
Osakeyhtiö voidaan perustaa sähköisesti Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) kautta. Ohjeet
ja linkin perustamiseen löydät YTJ:stä.
3. Hallituksen kokouksen pitäminen ja pöytäkirjan laatiminen
Hallituksen kokouksen pöytäkirjassa tulee olla ainakin päätös pankkitilin avaamisesta ja tilin käyttövaltuuksien antamisesta. Päättää voidaan myös mahdollisen toimitusjohtajan valinnasta ja
edustamisoikeuden tai prokuran, eli nimenkirjoitusoikeuden antamisesta. Malli pöytäkirjan laatimiseksi löytyy esimerkiksi tilintarkastus.fi-verkkosivuilta.
4. Pankkitilin avaaminen ja osakkeiden merkintähinnan maksaminen
Kun yrityksen pankkitiliä avataan, mukana tulee olla edellä mainitut perustamisasiakirjat ja lomakkeet. Osakepääoma, joka on vähintään 2 500 euroa, on maksettava perustettavan yhtiön
pankkitilille. Pankista kannattaa pyytää pikatiliote tai saldovahvistus, josta näkyy, että osakkeiden
merkintähinta on maksettu yrityksen pankkitilille.
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5. Todistus osakkeiden merkintähinnan maksusta
Jos perustamissopimuksessa on valittu tilintarkastaja, yhtiön varsinainen tilintarkastaja tarvitsee
yllä mainitut asiakirjat ja lomakkeet, pankista saatavan pikatiliotteen tai saldovahvistuksen sekä
henkilöllisyystodistuksen voidakseen antaa todistuksen osakkeiden merkintähinnan maksamisesta. Pikatiliotteelta tai saldovahvistukselta nähdään, että osakkeiden merkitsijöiden suoritukset
ovat perustetulle yhtiölle avatulla tilillä. Jollei tilintarkastajaa ole valittu, selvitys osakkeiden merkintähinnan maksusta on annettava kaupparekisterille.
6. Asiakirjojen jättäminen rekisteröitäväksi Kaupparekisteriin
Perustamisasiakirjojen jättämisen yhteydessä kaupparekisterimaksun on oltava maksettuna ja
kuitti maksun suorittamisesta liitetään perustamisilmoitukseen.
7. Pankkitilin käyttöönottaminen
Jätettäessä perustamisasiakirjat kaupparekisteriin, voidaan pyytää maksullinen diaariotodistus,
josta ilmenee yhtiön Y-tunnus. Pankkitili voidaan ottaa käyttöön esittämällä pankille tämä todistus
perustamisasiakirjojen jättämisestä rekisteröitäväksi. Tämän jälkeen osakepääomaa voidaan ryhtyä käyttämään yhtiön menoihin.

2 TOIMINTA TILIKAUDEN AIKANA
2.1 Myyntitoiminta
2.1.1

Laskumerkinnät

Laskujen laadinnassa on noudatettava arvonlisäverolain mukaisia laskumerkintävaatimuksia, joita ovat:


Laskun antamispäivä



Juokseva tunniste
Juoksevalla tunnisteella tarkoitetaan laskun numeroa, jonka avulla lasku voidaan yksilöidä. Lisäksi erilaisten laskutusohjelmistojen kautta muodostuu juokseva viite, jonka avulla ohjelma kohdentaa laskun.



Myyjän arvonlisäverotunniste
Kaikilla suomalaisilla yrityksillä on Y-tunnus, jota käytetään erilaisissa elinkeinotoiminnan asiakirjoissa.
Laskuissa Y-tunnusta tarvitaan arvonlisäverotunnisteessa eli niin sanotussa VAT
-tunnisteessa. Arvonlisäverotunniste muodostuu elinkeinoharjoittajan Y-tunnuksesta ja suomen maatunnisteesta FI. Esim. Y-tunnus: 12345678-9  VAT: FI123456789



Ostajan arvonlisäverotunniste
Ostajan arvonlisäverotunniste merkitään vain käännetyn verovelvollisuuden (esim. rakennuspalvelut) ja yhteisökaupan tilanteissa.



Myyjän ja ostajan nimi ja osoite
Laskun maksaja voi olla eri kuin ostaja, jolloin on huomioitava, että lasku on osoitettava todelliselle ostajalle. Myyjän nimeksi merkitään toiminimi tai aputoiminimi ja ostaja voi olla joko yritys tai yksityinen henkilö.
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Tavaroiden määrä ja laji
Merkitään, jotta myydyt tavarat voidaan yksilöidä. Tavarat yksilöidään käyttämällä kaupallista kuvausta tai
nimeä. Laskussa voidaan viitata myös mukaan liitettävään sopimukseen, tilaukseen tai tuoteselosteeseen,
jolloin laskuun ei tarvitse erikseen yksilöidä tavaroita. Laskuissa tuotteet voidaan merkitä myös koodimerkinnöin, joista on oltava saatavissa selitykset.



Palvelun laajuus ja laji
Merkitään, jotta myydyt palvelut voidaan yksilöidä. Palvelut yksilöidään merkitsemällä, mistä palvelusta on
kysymys. Laskussa voidaan viitata myös mukaan liitettävään sopimukseen, tilaukseen tai tuoteselosteeseen, jolloin laskuun ei tarvitse erikseen yksilöidä palveluita. Laskuissa palvelut voidaan merkitä myös koodimerkinnöin, joista on oltava saatavissa selitykset. Myös palvelujen laajuus on merkittävä laskuun, mikäli
se ei muutoin käy ilmi, esim. myytyjen rakennuspalvelujen suoritusajankohta.



Tavaroiden toimituspäivä, palvelujen suorituspäivä tai ennakkomaksun maksupäivä
Päivämäärä on merkittävä, jotta suoritettava vero voidaan kohdistaa ajallisesti oikein. Jos hyödykkeen toimitus- tai suorituspäivä on sama kuin laskutuspäivä, ei erillistä suoritus- tai toimituspäivää tarvitse merkitä.



Verokanta, veron peruste ja yksikköhinta ilman veroa
Verokanta on hyödykkeen arvonlisäveron määrä ilmoitettuna prosentteina. Vuoden 2014 yleinen verokanta
on 24 % ja alennetut verokannat ovat 14 % ja 10 %. Tarkempaa tietoa verokannoista löytyy täältä. Veron
peruste on kauppahinta ilman veron osuutta eli verollisesta kauppahinnasta vähennetään arvonlisäveron
osuus. (esim. verollinen kauppahinta 124 euroa, veron osuus kauppahinnasta 24 %, veron peruste 124 /
1,24 = 100 euroa.) Tuotteiden ja palvelujen veron perusteet on eriteltävä laskuun verokannoittain. Lasku
voi sisältää myös verottomia myyntejä, jotka on erotettava selkeästi verollisista myynneistä. Lisäksi laskusta on käytävä ilmi tuotteiden tai palvelujen yksikköhinnat.



Alennukset ja hyvitykset
Tavaroiden ja palvelujen myynneistä voidaan tehdä hyvityksiä tai alennuksia, esim. hyvityslasku tai alennus tavaran hinnasta. Hyvitykset ja alennukset tehdään suoraan yksikköhinnoista tai yhteissummasta. Yhteissummana merkittävä alennus tai hyvitys on ilmoitettava prosentteina tai euromääräisenä.



Suoritettavan veron määrä
Veron määrä voidaan merkitä laskuun yhteissummana tai verokannoittain. Verohallinto suosittelee kuitenkin erittelyä verokannoittain.



Merkintä myynnin verottomuudesta tai viittaus arvonlisäverolain tai arvonlisädirektiivin säännökseen



Muutoslaskussa viittaus aikaisempaan laskuun
Viittauksesta on käytävä selkeästi ilmi mihin laskuun muutos kohdistuu, esim. laskun numero.

2.1.2

Myyntilaskun laatiminen

Mallin myyntilaskusta löydät tilintarkastus.fi-verkkosivuilta. Itse laatimastasi laskusta on vielä hyvä tarkistaa, että kaikki luvussa 2.1.1 käsitellyt laskumerkinnät löytyvät siitä.
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2.1.3

Verkkolaskutus

Yritykset lähettävät ja vastaanottavat laskuja yhä useammin sähköisessä muodossa, eli verkkolaskuina.
Verkkolaskusta löytyy kaikki samat tiedot kuin paperilaskustakin, mutta tiedon siirto tietojärjestelmiin on
helpompaa ja automaattista. Tästä on hyötyä, kun laskuja lähetetään paljon. Suuremmat asiakkaat saattavat edellyttää laskuttamista verkkolaskuilla.
Laskut tehdään joko omalla laskutusjärjestelmällä tai internetin kautta palveluita tarjoavan yrityksen kautta, joista laskun tiedot välittyvät verkkolaskujen välityspalveluita tarjoavalle yritykselle eli verkkolaskuoperaattorille tai pankille. Verkkolaskujen lähetys ja vastaanotto edellyttää siis erillisen sopimuksen tekemistä verkkolaskuoperaattorin tai pankin kanssa.
Verkkolaskuja välittävä yritys kannattaa valita pyytämällä tarjouksia monelta eri palveluntarjoajalta. Ennen valintaa kannattaa varmistaa, että yrityksen laskutusjärjestelmä tukee verkkolaskujen vastaanottoa,
sillä tavallisesti verkkolaskut vastaanotetaan ostolaskujen kierrätysjärjestelmiin. Tämän voi varmistaa
omalta ohjelmiston toimittajalta. Verkkolaskun välityspalvelujen tarjoajia löydät Tieken verkkosivuilta.
Tältä sivulta löytyvät myös verkkolaskuja välittävät yritykset.

2.2 Ostotoiminta
2.2.1

Selvitykset ennen palveluiden ostamista

Palveluiden ostajan tai työn teettäjän on tarkistettava, kuuluuko suorituksen saaja ennakkoperintärekisteriin. Tähän Verohallinnon ylläpitämään rekisteriin merkitään kaikki jotka harjoittavat elinkeino-, maatalous- tai tulonhankkimistoimintaa, työsuhteen kuitenkaan kuulumatta edellä mainittuihin.
Ennakkoperintärekisterimerkinnän voi tarkistaa Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) tietopalvelusta
maksuttomasti hakemalla tietoja yrityksen nimellä tai Y-tunnuksella. Rekisteröintimerkintä näkyy YTJ:n
sivuilla yrityksen tiedoissa rekisteröinnin alkamispäivämääränä ja seuraavana tarkistuspäivänä. Yrityksen rekisterimerkinnät pääset tarkistamaan ilmaiseksi YTJ:stä.
Ennakkoperintä tarkoittaa tuloveron perimistä verovuoden aikana, ennen lopullisen veron määräämistä.
Jos suorituksen saaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin, maksaja voi maksaa korvauksen ilman ennakonpidätystä. Kuitenkaan ennakkoperintärekisteriin kuuluminen ei ole pakollista, sillä voidaan myös
sopia, että suorituksen maksaja toimittaa ennakonpidätyksen verohallinnolle.
Palveluiden ostajan tai työn teettäjän tulee ottaa selvää ennakkoperintärekisterimerkinnän lisäksi arvonlisäverorekisterimerkintä. Tietyissä tilanteissa on myös selvitettävä, tehtävä tilaajavastuulain edellyttämät
selvitykset sopimuskumppanin osalta. Tiivistelmä tilaajavastuulain sisällöstä (soveltamisala, selvitysvelvollisuuden sisältö ja laiminlyöntimaksut) löydät tilintarkastus.fi-verkkosivuilta. Sopimuskumppanien selvitysvelvollisuuden edellyttämät asiakirjat on pyydettävä sopimuskumppanilta. Tietoja voi myös tarkistaa
esimerkiksi Tilaajavastuu.fi -palvelusta.
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2.3 Tulojen ja menojen käsittely tuloverotuksessa
2.3.1

Vähennyskelvottomat menot

Pääsäännön mukaan verotuksessa vähennyskelpoisiksi luetaan kaikki ne menot ja menetykset, jotka
johtuvat tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä. Seuraavat menot ovat tuloverotuksessa vähennyskelvottomia:


edustusmenot
Edustusmenoiksi määritellään sellaiset liikkeestä ulospäin suuntautuvat yrityksen asiakkaisiin ja liiketuttaviin kohdistuvat menot, joilla pyritään uusien liikesuhteiden luomiseen, vanhojen säilyttämiseen tai parantamiseen tai muutoin toiminnan edistämiseen. Edustusmenoksi ei siis katsota esimerkiksi yrityksen henkilökunnasta tai hallintoelinten kokouksista aiheutuneita menoja. Yrityksen on pystyttävä todentamaan edustusmenonsa tosittein, ja niistä tulisikin käydä ilmi, miten meno on linkitettävissä yrityksen liiketoimintaan ja
keihin vieraanvaraisuus on kohdistettu. Edustusmenoista on 50 % vähennysoikeus vuonna 2015.



lahjoitukset ja lahjukset
Lahjoitukset yleishyödylliseen toimintaan eivät ole vähennyskelpoisia muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Verohallinnon sivuilta löytyy luettelo verovapaiden lahjoitusten saajista. Vähäarvoinen lahjoitus
yleishyödylliseen tarkoitukseen voidaan kuitenkin katsoa suhdetoiminnan luonteiseksi menoksi, jolloin se
on vähennyskelpoinen. Luettelo verovapaiden lahjoitusten saajista.



jäsenmaksut



sakot, seuraamukset sekä muut rangaistusluonteiset maksut



verojen viivästysseuraamukset



käyttöomaisuusosakkeiden luovutustappiot
Käyttöomaisuusosakkeiden luovutustappiot ovat vähennyskelvottomia, ja luovutusvoitot puolestaan ovat
verovapaita.



vähennyskelvottomat menetykset
Yritykselle muusta kuin elinkeinotoimintaan liittyvästä sijoituksesta aiheutunut menetys on vähennyskelvoton. Vähennyskelpoisia ovat kuitenkin elinkeinotoimintaan liittyvät menetykset.



vähennyskelvottomat pakolliset varaukset



omista osakkeista suoritettu määrä



sähkö-, tele-, vesi-, viemäri- tai kaukolämpöverkkoon liittymisestä suoritetut maksut, jotka palautetaan verovelvolliselle, kun luovutaan liittymismaksun tuottamasta edusta



arvonimestä maksettu vero



fuusiotappiot
Aktivoidusta fuusiotappiosta tehdyt poistot ovat vähennyskelvottomia.



vähennyskelvoton konsernituki.
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Nämä vähennyskelvottomat kulut kannattaa kirjata kirjanpidossa omille tileilleen, jotta ne saadaan helposti selville veroilmoitusta tehtäessä.
Osakeyhtiön kirjanpitoon tehdään tilinpäätöstä laadittaessa tilikaudelta kertyvän tuloveron laskemiseksi
verojaksotuslaskelma, jossa verotuksessa vähennyskelvottomat menot lisätään tilikauden tulokseen ja
vastaavasti verovapaat tulot vähennetään siitä. Mallin verojaksotuslaskelmasta löydät tilintarkastus.fiverkkosivuilta.

2.3.2

ALV:n vähennyskelpoisuus ja arvonlisäverovelvollisuus

Arvonlisävero on niin sanottu kulutusvero, jonka myyjä perii myynnin yhteydessä ja jonka hän tämän
jälkeen tilittää valtiolle ilmoitus- ja maksujaksonsa mukaisesti. Arvonlisävero pyritään sisällyttämään tavaroiden ja palvelujen myyntihintoihin, jotta se tulisi lopullisen kuluttajan maksettavaksi. Arvonlisäveron
vähennysoikeudella puolestaan pyritään estämään veron kertautuminen kuluttajahintoihin. Yritysten välisissä kaupoissa tavaran tai palvelun ostava yritys saa siis yleensä vähentää arvonlisäveron, jonka toinen
yritys on laskuttanut.
Jotta vähennyksiä voidaan tehdä, tulee seuraavien edellytysten täyttyä:
-

hyödyke on ostettu verollisena toiselta verovelvolliselta
hyödyke on hankittu yrityksen verollista liiketoimintaa varten
verovelvollisella on ostamastaan hyödykkeestä laskumerkintävaatimukset täyttävä lasku

Arvonlisäverovelvolliset eli ne, jotka harjoittavat tavaroiden ja palvelujen myyntiä liiketoiminnan muodossa (toiminta tapahtuu ansiotarkoituksessa, on jatkuvaa ja ulospäin suuntautuvaa, itsenäistä toimintaa, joka sisältää
yrittäjäriskin), ovat velvollisia ilmoittautumaan arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Rekisteriin ilmoittaudutaan perustamis- tai muutosilmoituslomakkeella (Y1 tai Y4). Yrityksen, jonka tilikauden liikevaihto jää alle
8 500 euron, ei tarvitse ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi. Jos tilikausi on pidempi tai lyhyempi kuin
12 kuukautta, tulee tilikauden liikevaihto muuntaa vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa. Laskukaava:
tilikauden liikevaihto x 12 / tilikauden kuukausien lukumäärä. Jos 8 500 euron raja liikevaihdossa ylittyy eikä
yrittäjä ole ilmoittautunut arvonlisäverovelvolliseksi, tulee arvonlisävero suorittaa takautuvasti koko tilikauden myynnistä viivästysmaksujen kera.
Yritys, jonka tilikauden arvonlisäveroton liikevaihto on alle 22 500 euroa, voi saada arvonlisäveron alarajahuojennusta. Tilikauden liikevaihto tulee muuntaa vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa, jos se on
pidempi tai lyhyempi kuin 12 kuukautta. Huojennuksen suuruus määräytyy tilikauden liikevaihdon perusteella. Lisää tietoa alarajahuojennuksesta ja sen laskentaperusteista löydät Verohallinnon verkkosivuilta.

2.4 Kausiveroilmoitus
2.4.1

Katso-tunniste

Tietojen, esimerkiksi kausiveroilmoituksen, sähköinen ilmoittaminen vaatii käyttäjän tunnistamista. Yritykset tarvitsevat viranomaisten sähköisiin asiointipalveluihin tunnistautuakseen esimerkiksi Verohallinnon tarjoaman maksuttoman Katso-tunnisteen. Katso-tunnisteen voivat saada kaikki sellaiset henkilöt,
joilla on kaupparekisteriotteen mukaan oikeus toimia yrityksen nimissä. Yrityksen Katso-tunniste perustetaan Katso-palvelussa, jonka löydät täältä. Katso-tunnisteen lisäksi sähköiseen ilmoittamiseen voi kirjautua myös muiden palveluntarjoajien kautta.
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2.4.2

Ilmoittaminen ja maksaminen

Kausiveroilmoituksella ilmoitetaan sellaiset verot, joiden laskemisesta, ilmoittamisesta ja maksamisesta
yritys huolehtii itse. Tällaisia veroja kutsutaan oma-aloitteisiksi veroiksi, joita ovat esimerkiksi arvonlisävero, ennakonpidätykset sekä työnantajan sosiaaliturvamaksu. Verohallinnon verkkosivuilta löydät
luettelon oma-aloitteisista veroista.
Pääsääntöisesti verokausi on kuukauden mittainen, eli oma-aloitteiset verot ilmoitetaan kuukausittain.
Liikevaihdoltaan pienet yritykset voivat halutessaan hakeutua pidennettyyn ilmoitus- ja maksujaksoon,
jolloin verokaudeksi määräytyy joko neljännes- tai kalenterivuosi. Pidennettyyn ilmoitus- ja maksujaksoon ei kuitenkaan ole mahdollista päästä, jos yrityksellä on ollut verotuksessaan ilmoitus- tai maksupuutteita.
Yritys, jonka vuosiliikevaihto on enintään 50 000 euroa, voi ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron, ennakonpidätykset, työnantajan sosiaaliturvamaksun sekä lähdeverot neljännesvuosittain. Puolestaan yritys,
jonka liikevaihto on enintään 25 000 euroa, voi ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron kalenterivuosittain ja
muut oma-aloitteiset verot neljännesvuosittain.
Pidennettyyn ilmoitus- ja maksujaksoon voi hakeutua lomakkeella, joka löytyy Verohallinnon verkkosivuilta.
Kausiveroilmoitus voidaan antaa sähköisenä tai paperiversiona. Kuukausittain sähköisesti annettavan
kausiveroilmoituksen tiedot arvonlisäverosta on annettava viimeistään kohdekuukautta toisena seuraavan kuukauden 12. päivä, ja tiedot työnantajasuorituksista (sosiaaliturvamaksu, ennakonpidätykset) viimeistään palkanmaksukautta seuraavan kuukauden 12. päivä. (ks. esimerkki) Paperiversiona annettavan
kausiveroilmoituksen tulee olla Verohallinnossa jo 7. päivänä. Lisää tietoa ilmoitusten antamis- ja maksupäivistä, esimerkiksi neljännesvuosi- ja vuosi-ilmoittajille, voit lukea Verohallinnon verkkosivuilta.
Esimerkkejä kuukausi-ilmoittajalle:



Tammikuun sähköisesti annettavan kausiveroilmoituksen arvonlisäverotietojen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään maaliskuun 12. päivänä.
Tammikuun sähköisesti annettavan kausiveroilmoituksen työnantajasuoritustietojen on oltava perillä Verohallinnossa
viimeistään helmikuun 12. päivänä.

Sähköinen kausiveroilmoitus täytetään ja lähetetään verotilipalvelun kautta (ks. luku 2.4.3), jota varten
tarvitaan esimerkiksi kappaleessa 2.4.1 mainittua Katso-tunnistetta. Linkki verotilipalveluun kirjautumiseen löytyy Verohallinnon verkkosivuilta.
Linkki paperiversiona lähetettävään kausiveroilmoitukseen löytyy Verohallinnon verkkosivuilta. Linkistä
löydät ylhäältä lomakkeen palauttamisosoitteen ja alhaalta voit ladata lomakkeen ja täyttöohjeet.

2.4.3

Verotili

Verotilijärjestelmä koskee verovelvollisia, jotka ilmoittavat ja maksavat oma-aloitteisia veroja. Verotili
aktivoituu, kun ensimmäinen kausiveroilmoitus on annettu, veroa on maksettu käyttämällä verotilin viitenumeroa tai jos Verohallinto on tehnyt maksuunpano- tai palautuspäätöksen verotiliverosta. Verotilipalvelussa voit esimerkiksi antaa kausiveroilmoituksen ja maksaa oma-aloitteisia veroja sekä tarkastella
tilitapahtumia ja verotilin saldoa. Verotili on siis niin sanotusti yhteenveto tilin omistajan maksamista ja
ilmoittamista sekä Verohallinnon maksuunpanemista ja palauttamista oma-aloitteisista veroista.
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2.4.4

Ilmoitusten myöhästyminen

Jokaiselle myöhässä ilmoitetulle maksettavalle verolle määrätään myöhästymismaksua. Päätös myöhästymismaksun määräämisestä on nähtävissä Verotilin verotiliotteelta. Myöhästymismaksun määrä lasketaan myöhästymisajalta 15 %:n vuotuisen korkokannan mukaisesti vuonna 2014 ja se on vähintään 5
euroa/verolaji ja enintään 15 000 euroa/verolaji. Myöhästymismaksupäätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Myöhästymismaksut ovat tuloverotuksessa vähennyskelvottomia.

2.4.5

Maksujen myöhästyminen

Myöhästyneistä verotilille kuuluvista maksuista joudutaan maksamaan viivästyskorkoa, joka on 7,5 %
vuonna 2014. Viivästyskorko lasketaan seuraavaan yleiseen eräpäivään, eli kuukauden 12 päivään asti.
Maksut korkoineen kannattaa maksaa mahdollisimman pian, sillä viivästyskorkoa peritään kuitenkin vain
maksupäivään saakka.

2.5 Henkilöstöasiat
2.5.1

Palkanlaskenta

Palkanlaskenta on yrityksen taloushallinnon osa-alue, joka on usein järkevää ulkoistaa osaavalle tilitoimistolle, mikäli asiasta ei ole kokemusta. Palkanlaskennan hoitaminen on aikaa vievää ja vaatii tarkkuutta sekä perehtymistä. Palkanlaskijan on oltava perillä palkanlaskennassa sovellettavista lainsäädännöistä, työehtosopimuksista, työsopimuksista. Lakeja, joita palkanlaskijan on tehtävässään huomioitava,
ovat esimerkiksi työsopimus-, työaika-, vuosiloma-, ennakkoperintä-, ulosotto-, työehtosopimus-, sairausja tapaturmavakuutuslaki, laki nuorista työntekijöistä ja eläkevakuutuslait.
Palkanlaskijan tehtävänä on työntekijöiden kuukausi-, tunti- ja provisiopalkkojen sekä lomarahojen ja
muiden suoritusten laskemisesta oikein ja ajallaan. Vaaditut tiedot on ilmoitettava verottajalle ja vakuutusyhtiöihin. Verottajalle suoritetaan ennakonpidätys ja työnantajan sosiaaliturvamaksu sekä lähetetään
yleensä kuukausittain kausiveroilmoitus sekä vuosittain vuosi-ilmoitus maksetuista palkoista. Vakuutusyhtiöille ilmoitetaan palkkatiedot työeläke-, tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutusmaksujen
laskemista varten. Palkanlaskija hoitaa usein myös työntekijöiden matka- ja kululaskujen käsittelyn.
Mikäli päädyt hoitamaan palkanlaskennan itse, löydät maksuttoman palkanlaskentaohjelman Palkka.fi:n
verkkosivuilta.

2.5.2

Vuosiloma

Työntekijälle on annettava kesäloma aikavälillä 2.5.–30.9. Talviloma on annettava aikavälillä 1.10.–30.4.
Työnantaja määrää vuosiloman ajankohdasta, mutta ennen sen määräämistä työnantajan on varattava
työntekijälle tilaisuus esittää mielipiteensä. Työnantajan on ilmoitettava loman ajankohta työntekijälle
viimeistään kahta viikkoa ennen loman alkamista.
Vuosilomaa kertyy kaikilta kuukausilta, joina työntekijä on työskennellyt vähintään 14 päivää. Vuosiloman kertymisaika eli lomanmääräytymisvuosi alkaa huhtikuun alusta ja päättyy seuraavan vuoden maaliskuun loppuun. Vuosiloman kestoon vaikuttavat työsuhteen pituus ja työpäivien tai -tuntien määrä.
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Vuosilomaa kerryttää myös työssäolon veroiset päivät esimerkiksi sairauspoissaolot ja lomautuspäivät.
Mikäli työntekijälle ei kerry vuosilomaa 14 päivän säännön mukaan, on hän kuitenkin oikeutettu lomakorvaukseen, jonka suuruus määräytyy työsuhteen kestosta riippuen. Jos työsuhde on kestänyt alle vuoden, lomakorvaus on 9 % lomanmääräytymisvuoden ansiosta, ja jos työsuhde on kestänyt vähintään
vuoden, lomakorvaus on 11,5 % lomanmääräytymisvuoden ansiosta.
Työnantajaa velvoittaa usein myös alan yleissitova työehtosopimus, jossa voi olla määräyksiä myös
vuosilomapalkan päälle maksettavista rahakorvauksista, kuten lomarahasta. Vuosilomalaissa näistä korvauksista ei ole säännöksiä.
Yleissitovat työehtosopimukset löytyvät on listattu Suomen Yrittäjien verkkosivustolla.
Tilinpäätöstä laadittaessa on laskettava työntekijöille kertyneen vuosilomapalkan määrä (pitämätön kesä- ja talviloma sekä mahdollinen lomaraha) sekä sen perusteella määräytyvät eläkevakuutusmaksut ja
muut sivukulut. Kertynyt vuosilomavastuu kirjataan tilinpäätökseen kuluksi ja siirtovelaksi.
2.5.3

Työnantajan maksut, tilitykset ja ilmoitukset

Työnantajan on maksettava palkkojen lisäksi erilaisia maksuja, jotka lasketaan ennakkopidätyksen alaisen palkkasumman perusteella. Näitä maksuja ovat:


Sosiaaliturvamaksu
Sosiaaliturvamaksua maksetaan 16–67 -vuotiaista työntekijöistä 2,08 % vuonna 2014. Työnantajarekisteriin merkitty ilmoittaa sosiaaliturvamaksun kausiveroilmoituksella kuukausittain, ja rekisteriin kuulumaton
vain niinä kuukausina kun palkkoja on maksettu.



Työeläkevakuutusmaksu
Työnantajalta perittävä TyEL-maksu on keskimäärin 24,0 % vuonna 2014. Kulua vähentää palkanmaksun
yhteydessä työntekijältä pidätettävä työntekijän osuus TyEL-maksusta. Pidätyksen määrä on 5,7 % tai 7,20
% eläkevakuutettavan työntekijän iästä riippuen.
Palkkasummat kannattaa ilmoittaa eläkevakuutusyhtiölle kuukausittain, sillä näin maksut laskutetaan toteutuneen palkkasumman mukaisena kuukausittain ja vältytään yllättäviltä maksuilta. Toinen tapa on palkkasumma-arvion ilmoittaminen vuosittain eläkevakuutusyhtiölle, joka laskuttaa tämän mukaisesti ennakkomaksuja. Tällöin on kuitenkin hyvä seurata palkkojen kehitystä ja ilmoittaa merkittävät muutokset vakuutusyhtiölle, jotta myöhemmin maksettavaksi kertyvät eläkevakuutusmaksut eivät pääse yllättämään.



Työttömyysvakuutusmaksu
Työttömyysvakuutusrahasto määrää ja perii työttömyysvakuutusmaksut. Työttömyysvakuutusmaksu koskee vain 17–64 -vuotiaita työntekijöitä ja maksu määräytyy palkkasumman perusteella seuraavasti vuonna
2014:
1 990 500 euron palkkasummaan asti työnantajalta laskutetaan sekä työnantajan että työntekijän osuus
maksusta, yhteensä 1,25 %, palkasta vähennetään työntekijän osuus 0,5 %.
Palkkasummasta, joka ylittää 2 025 000 euroa työnantajalta laskutetaan sekä työnantajan että työntekijän
osuus maksusta, yhteensä 3,80 %, palkasta vähennetään työntekijän osuus 0,65 %.
Osaomistajan maksu työnantajalta laskutetaan sekä työnantajan että työntekijän osuus maksusta, yhteensä 1,04 %, palkasta vähennetään osaomistajan osuus 0,24 %.
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Tapaturmavakuutusmaksu
Tapaturmavakuutus määräytyy palkkasumman perusteella, mutta sen suuruuteen vaikuttaa myös työn tapaturma-alttius. Keskimäärin tapaturmavakuutusmaksu on suuruudeltaan noin 0,1-7,0 % palkkasummasta.



Ryhmähenkivakuutusmaksu
Ryhmähenkivakuutus peritään tapaturmavakuutuksen yhteydessä. Ryhmähenkivakuutusmaksu on n. 0,07
% palkkasummasta vuonna 2014.

tilintarkastus.fi-verkkosivuilta voit tarkistaa edellä mainittujen kohtien ajankohtaiset luvut.

2.6 Varojen ja velkojen seuranta
Yrityksen johdon tehtävänä on toimia huolellisesti yrityksen etua edistäen. Hallitus huolehtii yrityksen
hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on vastuussa varojen ja velkojen
seurannasta ja niiden valvonnan järjestämisestä. Seurattavia osa-alueita ovat esimerkiksi myyntisaamisten valvonta ja perintä sekä yhtiön maksukyky erääntyvien ostovelkojen näkökulmasta. Mikäli yritykseen
on valittu toimitusjohtaja, vastaa hän ensisijaisesti yhtiön kirjanpidon lainmukaisesta järjestämisestä sekä
siitä, että varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla. Toimitusjohtajan tulee antaa hallitukselle sellaiset
tiedot, jotka ovat merkityksellisiä hallituksen tehtävien hoitamisen kannalta.
Varojen ja velkojen sekä kirjanpidon valvonnalla ehkäistään niin sanottuja vaarallisia työyhdistelmiä. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi tilannetta, jossa itse työntekijä suorittaa ja sen jälkeen hyväksyy tehtävän.
Tällaisissa peräkkäisissä työvaiheissa on väärinkäytöksen riski.
Myyntireskontra
Myyntireskontra on taloushallinnon osa, joka koostuu yrityksen laatimista ja lähettämistä tavaroiden tai
palveluiden myyntiin liittyvistä laskuista, eli myyntisaamisista sekä asiakkailta niitä vastaan saapuneista
maksuista. Myyntireskontran avulla voidaan seurata yrityksen saatavia ja asiakkaiden maksukäyttäytymistä sekä tehdä maksumuistutuksia ja viivästyskorkolaskuja. Myyntireskontran ylläpitäminen toimii
yleensä osakirjanpitona, eli tiedot siirretään sieltä pääkirjanpitoon.
Korttimaksusaamisten seuranta
Yrityksen vastaanottaessa korttimaksuja, on sillä oltava maksujen vastaanottamiseen sopiva maksupääte ohjelmistoineen. Korttimaksusaamisia voidaan seurata esimerkiksi erillisen raportointipalvelun avulla.
Sen avulla yritys saa tiedot yrityksen korttimaksujen kokonaismyynnistä, toimipaikkakohtaisesta myynnistä ja päätekohtaisista tapahtumista.
Kassakirjan ylläpitäminen
Mikäli yrityksessä käytetään käteistä rahaa, on sen pidettävä niin sanottua kassakirjaa, joka toimii tiliotteen tavoin kassatilin tapahtumien erittelynä. Kassakirja on täytettävä päiväkohtaisesti vähintään kerran
viikossa ja vähintään kuukausittain laskettavan käteiskassan käteisvarojen määrän tulee vastata kassakirjan loppusummaa.
Jos yrityksellä ei ole käteismyyntitoimintaa, on käteiskassa usein tarpeeton ja ostot kannattaa tehdä
pankkitilin kautta. Näin vältetään erillinen kassakirjanpidon pitäminen. Palkan saa maksaa käteisellä vain
pakottavasta syystä.
Linkki kassakirjamalliin löytyy tilintarkastus.fi-verkkosivuilta.
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Ostoreskontra
Ostoreskontra on taloushallinnon osa, joka muodostuu yritykselle saapuneista laskuista, eli ostoveloista,
ja niiden suorituksista. Ostoreskontran avulla voidaan seurata maksujen erääntymistä, eli minkä tavaran
tai palveluntoimittajien laskuja ei ole vielä maksettu. Ostoreskontran ylläpitäminen toimii yleensä osakirjanpitona, eli tiedot siirretään sieltä pääkirjanpitoon. Ostoreskontrassa laskut voidaan usein tarkastaa,
hyväksyä ja merkitä oikeille kirjanpidon tileille sekä mahdollisille kustannuspaikoille.

2.7 Kirjanpito
2.7.1

Kirjanpidon ja valvonnan järjestäminen

Kaikki, jotka harjoittavat liike- tai ammattitoimintaa ovat kirjanpitovelvollisia. Kirjanpidon ja tilinpäätöksen
laatiminen on usein ulkoistettu tilitoimiston tehtäväksi. Tästä huolimatta kirjanpidon asianmukaisuutta
tulisi valvoa jatkuvasti, sillä lakisääteinen vastuu kirjanpidon lainmukaisuudesta on yhtiön hallituksella ja
toimitusjohtajalla.
Kirjanpitoaineistoa, kuten esimerkiksi tositteita, on säilytettävä 6 vuotta tilikauden päättymisestä. Sen
sijaan tasekirjaa, tase-erittelyitä, pääkirjaa, päiväkirjoja, muita kirjanpitokirjoja ja tililuetteloa on säilytettävä 10 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.
Kirjanpitoon kuuluu pääkirjanpito ja mahdolliset osakirjanpidot. Osakirjanpitoja ovat yleensä myyntireskontra, ostoreskontra, palkkakirjanpito, varastokirjanpito ja käyttöomaisuuskirjanpito. Osakirjanpidoista
siirretään tiedot pääkirjanpitoon, josta selviää yhtenäiset tiedot tuotoista ja kuluista sekä varoista ja veloista.

2.7.2

Kirjanpitoon kuuluva aineisto

Kirjanpitoaineisto on liiketapahtumien todisteista koostuva aineisto. Säilytettävään ja kirjattavaksi toimitettavaan kirjanpitoaineistoon kuuluvat siten kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka syntyvät yritysten, asiakkaiden, toimittajien, pankkien, vakuutusyhtiöiden ja viranomaisten kanssa asioitaessa.
Tilitoimistolle kuukausittain toimitettavia tietoja ovat:


Tiliotteet
Pankin tiliotetta käytetään kirjanpidon laatimisen perustana. Se toimitetaan kirjanpitäjälle kaikista yrityksen
tileistä sähköisesti tai paperiversiona. Tiliote on maksutapahtuman todentava tosite, joka ei yleensä kelpaa
sellaisenaan todentamaan syntynyttä tuloa tai menoa, vaan tulo- ja menotositteet on toimitettava kirjanpidon laatimiseksi erikseen.
Yrityksen tililtä tehtyjen käteisnostojen tarkoituksesta on laadittava selvitys, josta ilmenee käteisnostojen
käyttötarkoitus (esim. nosto käteiskassaan, kuluennakko tai laina).



Menotositteet
Menotositteen, eli mm. osto- ja kululaskujen, merkintöjen on oltava selkeitä ja tositteesta on käytävä ilmi
millainen liiketapahtuma on kyseessä. Menotositteesta tulee ilmetä vastaanotettu hyödyke, eli ostettu tavara tai palvelu sekä hyödykkeen vastaanottoajankohta. Mikäli menon yhteys yrityksen liiketoimintaan ei ole
tositteen merkintöjen perusteella selvä, on tositteen tietoja täydennettävä tarpeellisin selvityksin. Arvonlisäverolain menotositteita koskevista vaatimuksista on kerrottu tarkemmin kohdassa 2.3.1.
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Myyntilaskut
Myyntilaskut toimitetaan kirjanpitoon kuukausittain numerojärjestyksessä. Tulotositteesta tulee ilmetä luovutettu suorite, eli myyty tavara tai palvelu sekä suoritteen luovutusajankohta. Arvonlisäverolain edellyttämistä laskumerkintävaatimuksista on kerrottu tarkemmin kohdassa 2.1.1.



Kassatositteet
Mikäli yrityksellä on käytössään kassajärjestelmä tai käteiskassa, on tästä toimitettava kirjanpidon laatimiseksi käteisostotositteet/-kuitit, päiväkohtainen myyntiraportti ja kassakirja. Kuukauden myyntiyhteenvedosta ja kassakirjasta löytyvät mallit Tiliextra Oy:n verkkosivuilta.



Palkanlaskennan aineisto
Palkanlaskennan aineisto toimitetaan kirjanpitoon, mikäli yritys hoitaa itse palkanlaskennan. Se toimitetaan
kuukausittain. Kirjanpidon laatimiseksi toimitetaan yleensä kutakin palkanmaksukertaa koskevat palkkayhteenvedot. Yksityiskohtaisempi palkkakirjanpitoaineisto sisältyy yleensä erilliseen osakirjanpitoon.



Työntekijöiden verokortit ja tieto maksettavan kuukausipalkan määrästä ja/tai tuntilistat
Mikäli tilitoimisto hoitaa palkanlaskennan, toimitetaan nämä tiedot palkanlaskijalle palkkojen laskemisen
suorittamiseksi. Nämä sisältyvät yleensä erikseen säilytettävään palkkahallinnon aineistoon.



Matkalaskut



Tehdyt sopimukset, mm. velkakirjat



Tiedot vakuuksista ja vastuista



Tiedot olennaisista muutoksista liiketoiminnassa



Tiedot investoinneista



Tiedot rekrytoinneista



Yrityksen sijoitustoimintaan liittyvät asiakirjat (mm. salkkuraportit ja arvo-osuustiliotteet)

3 TOIMET TILIKAUDEN PÄÄTYTTYÄ
3.1 Muistettavaa tilinpäätökseen
Tilinpäätöstä laadittaessa tulee noudattaa kirjanpitolaissa säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita. Näitä
ovat esimerkiksi:


Johdonmukaisuuden periaate
Johdonmukaisuuden periaatteen mukaan on tilikaudesta toiseen toimittava samojen laatimisperiaatteiden
ja -menetelmien mukaisesti. Tätä periaatetta noudatetaan kun arvostetaan omaisuutta, jaksotetaan tuottoja
ja kuluja sekä tilinpäätöksen laatimisessa. Näistä periaatteista voidaan poiketa vain erityisestä syystä, esimerkiksi suurien muutosten takia.



Suoriteperusteisuus
Tilinpäätöksessä on noudatettava suoriteperustetta, eli tavaran tai palvelun vastaanotto- tai luovutuspäivämäärä ratkaisee, mille tilikaudelle tulo tai meno kirjataan. Laskun päiväys tai sen maksuajankohta ei siis
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ole ratkaiseva. Meno siis syntyy, kun yritys vastaanottaa tavaran tai palvelun ja tulo syntyy, kun myyty tavara tai palvelu on luovutettu ostajalle.



Varovaisuuden periaate
Varovaisuuden periaatteen mukaan tilinpäätöksessä esitetään vain toteutuneet tulot. Sellaiset menot ja
menetykset, jotka ovat toteutuneet tai todennäköisinä pidettäviä ja, jotka kohdistuvat päättyneeseen tai sitä
aikaisempaan tilikauteen, on huomioitava. Tilinpäätöksessä on myös huomioitava tilinkauden päättymisen
jälkeen tapahtuvat omaisuuden arvonalentumiset ja velkojen arvon lisäykset.



Jatkuvuuden periaate
Jatkuvuuden periaatteen mukaan olettamuksena on, että yritystoiminta jatkuu.

Tilinpäätöksen laatimiseksi on suoritettava mm. seuraavat asiat:








laskutetaan ennen tilinpäätöshetkeä suoritetut palvelut ja toimitetut tavarat
luetteloidaan ostovelat
luetteloidaan myyntisaamiset ja muut saamiset sekä arvioidaan, onko syntynyt luottotappioita
inventoidaan vaihto-omaisuus
inventoidaan keskeneräiset työt
laaditaan matkalaskut ennen tilikauden päättymistä tehdyistä matkoista
pyydetään pankista tiedot kaikista vakuuksista ja vastuista

Vaihto-omaisuuden inventointi
Jos yrityksellä on tilinpäätöshetkellä vaihto-omaisuutta, (Vaihto-omaisuutta ovat kauppatavarat, raakaaineet, puolivalmisteet ja muut hyödykkeet sekä elinkeinotoiminnassa kulutettaviksi tarkoitetut poltto- ja voiteluaineet ja muut tarvikkeet) tulee se inventoida ennen tilinpäätöstä. Inventointi tehdään luetteloimalla vaihto-

omaisuus nimikkeittäin sekä selvittämällä niiden määrät laskemalla tai mittaamalla. Inventaarioluettelomallin löydät tilintarkastus.fi-verkkosivuilta.
Vaihto-omaisuuden inventoinnissa laskettujen hyödykkeiden arvostamisessa noudatetaan niin sanottua
alimman arvon periaatetta. Lähtökohtaisesti arvostamisessa käytetään varastossa olevien hyödykkeiden
arvonlisäverottomia hankintahintoja. Kuitenkin jos hyödykkeen jälleenhankintahinta (hyödykkeen hinta,
jos se hankittaisiin tilinpäätöshetkellä) tai todennäköinen luovutushinta on alkuperäistä hankintahintaa
alempi (tavara, josta ei myytäessä uskota saatavan alkuperäisen hankintahinnan määrää), tulee alimman arvon
periaatetta noudattaen käyttää näitä alempia arvoja. Mahdollisia hyödykkeiden arvonnousuja ei saa ottaa huomioon. (ks. esimerkki)
Esimerkki
Varastossa on hyödykkeet Ä ja Ö. Molempien hankintahinta oli 200 euroa / kpl. Tilinpäätöspäivänä hyödykettä Ä
voi ostaa 150 eurolla ja hyödykettä Ö 300 eurolla. Tällöin varaston arvo tilinpäätöksessä on 350, eli 150 + 200.
Hyödykkeen Ä, kohdalla käytetään siis alimman arvon periaatetta noudattaen jälleenhankintahintaa, koska se on
alhaisempi kuin alkuperäinen hankintahinta. Ö hyödykkeen kohdalla käytetään sen alkuperäistä hankintahintaa,
koska arvonnousuja ei saa ottaa huomioon.

Tilikauden aikana kaikki ostot kirjataan tilikauden kuluksi. Kulukirjauksia oikaistaan tilinpäätöksessä vastaamaan meno tulon kohdalle -periaatetta eli tuloslaskelmaan kuluksi merkitään vain ne menot, joita on
tarvittu tilikauden tuottojen aikaan saamiseksi. Puolestaan ostot, joista odotetaan tuottoa vielä myöhempinä tilikausina, kirjataan taseeseen vaihto-omaisuuteen. Jotta periaatteen noudattaminen toteutuisi, on
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tilikauden ostoja oikaistava varaston muutos -kirjauksin. Varaston muutos merkitään tuloslaskelmaan
pienentämään tai suurentamaan tulosta.
Keskeneräisten töiden inventointi
Yritysten, joiden toimintaan liittyy pitkäaikaisten urakoiden tai muiden toimitusten toteuttaminen on merkittävä keskeneräisiin urakoihin liittyvät menot tilinpäätöksessä vaihto-omaisuuteen ja urakoiden osalta
saadut ennakkosuoritukset vieraaseen pääomaan saaduiksi ennakoiksi. Näin menettelemällä tilinpäätöshetkellä keskeneräisiin töihin sisältyvä kate tuloutuu suoriteperusteen mukaisesti vasta, kun työ on
luovutettu asiakkaalle. Keskeneräisiin töihin sisältyy yleensä tavaroita, aineita, tarvikkeita, oman henkilökunnan työtuntien mukaan laskettuja palkka-, eläke-, ja muita sivukuluja sekä mahdollinen oman käytön
arvonlisävero. Keskeneräisiä töitä on usein esimerkiksi rakennusliikkeillä, sähkö- ja putkiasennusliikkeillä, suunnittelu- ja arkkitehtitoimistoilla, asianajotoimistoilla sekä mainostoimistoilla.

3.2 Tilinpäätös
3.2.1

Tilinpäätöksen yleiset periaatteet

Tilinpäätös on laskelmien ja muiden tietojen muodostama kokonaisuus, joka kuvaa miten yrityksen tulos
on tilikaudella muodostunut ja mikä on yrityksen taloudellinen asema tilinpäätöshetkellä. Tilinpäätös on
laadittava tilikausittain kirjanpitolain- ja -asetuksen mukaan ja sen on annettava oikea ja riittävä kuva
yrityksen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.
Pääperiaatteena on, että tilinpäätös laaditaan johdonmukaisesti samoja periaatteita noudattaen ja liiketapahtumien todellista luonnetta kuvaavasti. Varallisuutta ei tule esittää liian suurena ja velkoja liian pienenä. Näin ollen mm. yrityksen omaisuudesta tehtävät suunnitelman mukaiset poistot on tehtävä täysimääräisinä poistojen osalta määriteltyjen periaatteiden mukaisesti tilikauden tuloksesta riippumatta. Tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan edellä kohdassa 3.1 kuvattua suoriteperustetta. Tilinpäätös on
laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
3.2.2

Tilinpäätöksen sisältö

Tilinpäätös koostuu tuloslaskelmasta, taseesta ja niiden vertailutiedoista edelliseltä tilikaudelta sekä tuloslaskelman ja taseen liitetiedoista. Tilinpäätöksen yhteydessä on luetteloitava kirjanpitokirjat ja tositelajit sekä ilmoitettava niiden säilytystapa. Tilinpäätös on myös päivättävä ja allekirjoitettava. Suurten osakeyhtiöiden on sisällytettävä tilinpäätökseen rahoituslaskelma sekä laadittava toimintakertomus. Malli
tilinpäätöksen laatimiseen löytyy tilintarkastus.fi-verkkosivuilta.
Tilinpäätöksestä kaupparekisterissä julkaistava osa julki osa sisältää edellä esitetyt tiedot. Näiden lisäksi
on kirjanpitovelvollisen laadittava taseen ja liitetietojen tietojen varmentamiseksi tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt, jotka eivät ole suurelle yleisölle julkaistavaa tilinpäätösaineistoa vaan yhtiön sisäisiä asiakirjoja.
Tuloslaskelma
Tuloslaskelmassa tilikauden tuloista vähennetään tilikauden menot, jotka ovat syntyneet tuottojen aikaansaamiseksi. Näin saadaan laskettua tilikauden tulos, eli yrityksen voitto tai tappio tilikaudelta. Tuloslaskelma on laadittava määrätyssä muodossa ja tilikauden tuotot ja kulut on kirjattava suoriteperusteisesti. Suoriteperusteesta voit lukea lisää kohdasta 3.1.
Tuloslaskelmaan sisältyvät tiedot voi katsoa kirjanpitoasetuksesta Finlexin sivuilta.
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Tase
Taseesta selviää yrityksen omaisuus ja velat, eli se kertoo yrityksen taloudellisesta asemasta tilinpäätöspäivänä.
Taseeseen kuuluu kaksi puolta, vastaavaa ja vastattavaa:


Vastaavaa puolelta ilmenee yrityksen omaisuus, siten, että likvideimmät, eli nopeimmin rahaksi
muutettavat erät esitetään alimpana. Pysyviä vastaavia ovat esimerkiksi rakennukset, koneet ja
kalusto, ja vaihtuvia vastaavia esimerkiksi vaihto-omaisuus, myyntisaamiset sekä rahat ja pankkisaamiset.



Vastattavaa puolelta ilmenee yrityksen oma pääoma ja vieras pääoma, eli esimerkiksi osakepääoma, kertyneet voittovarat, pankkilainat ja ostovelat.

Taseen vastaavaa ja vastattavaa puolten tulee aina olla yhtä suuret, eli yrityksen varojen yhteismäärän
tulee täsmätä oman pääoman ja vieraan pääoman yhteismäärään.
Liitetiedot
Liitetiedot täsmentävät ja täydentävät tuloslaskelman ja taseen tietoja. Pienen osakeyhtiön on annettava
liitetiedot mm.:
 arvostus- ja jaksotusperiaatteista
 suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista
 oman pääoman muutoksista
 voitonjakokelpoisista varoista
 henkilöstön lukumäärästä
 henkilöstökuluista
 omaisuuden luovutuksesta velkojen vakuudeksi
 yrityksen lähipiirille, eli mm. johdolle, osakkeenomistajille ja näiden lähisukulaisille, annetuista rahalainoista ja vakuuksista
 jollei toimintakertomusta laadita, yhtiön osakkeiden lukumäärästä ja osakkeita koskevista yhtiöjärjestyksen määräyksistä
 jollei toimintakertomusta laadita, hallituksen esityksestä tilikauden voiton ja muun vapaan oman
pääoman käsittelystä.
Tase-erittelyt
Tase-erittelyistä selviää tarkemmin taseen erien sisältö lukuun ottamatta omaa pääomaa, joka eritellään
liitetiedoissa. Käyttöomaisuudesta / pysyvistä vastaavista on riittävää eritellä niiden tilikauden aikaiset
muutokset. Esimerkiksi ostovelkojen erittelyyn sisällytetään tiedot saapuneista ostolaskuista, joita ei ole
tilinpäätösajankohtaan mennessä maksettu. Ostovelkojen erittelynä voidaan käyttää otetta ostoreskontrasta, jos sellainen on käytössä.

3.3 Voitonjako ja sen verotus
Osakeyhtiön maksaman osingon verokohtelu määräytyy yhtiön osakkeiden matemaattisen arvon perusteella, jonka selvittämiseksi on laskettava yrityksen nettovarallisuus. Nettovarallisuus lasketaan aina
osingonjakohetkeä edeltävän verovuoden tilinpäätöksen perusteella
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Matemaattisen arvon laskentakaava: Yrityksen edellisen verovuoden nettovarallisuus / ulkona olevien
osakkeiden lukumäärä. Uusi yritys käyttää aloitusvuonna osakkeen matemaattisena arvona osakkeen nimellisarvoa tai kirjanpidollista vasta-arvoa, yleensä siis osakepääomaa.
Nettovarallisuuden laskentakaava: Yhtiön varat – velat, jossa varoja ovat käyttö-, vaihto-, sijoitus- ja rahoitusomaisuus ja velkoja ovat pääasiassa ne erät, jotka on kirjattu vieraaseen pääomaan taseen vastattavaa-puolelle.
Joitakin yksittäisiä taseeseen sisältyviä varoja ei huomioida yrityksen nettovarallisuuden lisäyksinä ja joitakin yksittäisiä taseen velkaeriä ei siitä vähennetä.

Vuoden 2015 osinkoverojärjestelmä
Osinkotulon verotus riippuu siitä, ylittääkö vai alittaako yrityksen jakama osinko osakkeiden matemaattiselle arvolle lasketun 8 % vuotuisen tuoton. Jos yhtiö jakaa osinkoa yli 8 % yhtiön osakkeiden matemaattisesta arvosta, on osingon rajan ylittävästä osasta 75 % ansiotuloa ja 25 % verovapaata tuloa. Osingon
ansiotulo-osuus verotetaan yhdessä muiden ansiotulojen, kuten palkka- ja eläketulojen kanssa. Jos
yhtiön jakama osinko ei ylitä 8 %:a osakkeen matemaattisesta arvosta, osakkaan saamasta osingosta
25 % on veronalaista pääomatuloa ja 75 % verovapaata tuloa 150 000 euroon saakka. Jos osakkaan
saamien osinkojen yhteismäärä ylittää 150 000 euroa, on alarajan ylittävästä osasta 85 % veronalaista
pääomatuloa ja 15 % verovapaata tuloa.
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Esimerkki
Esimerkki Oy:n nettovarallisuus oli edellisen verovuoden päättyessä 15 000 euroa ja se jakaa osinkoa 2 euroa /
osake. Osakkeiden lukumäärä on 1000. Matti Meikäläinen omistaa 300 kpl yhtiön osaketta.

Matemaattinen arvo:
15 000

/

1 000

=

15

e/osake

Matti Meikäläisen omistamien osakkeiden matemaattinen arvo:
300

x

15

=

4500

Matti Meikäläisen saama osinko yhteensä
2

x

300

=

600

Siitä osasta, joka alittaa matemaattiselle arvolle lasketun 8 %:n vuotuisen tuoton,
25 % on pääomatuloa ja 75 % verovapaata.
Alittava osuus
0,08

x

4500

=

360

360

=

90

360

=

270

…josta pääomatuloa 25 %
0,25

x

…ja verovapaata 75 %
0,75

x

Siitä osingon määrästä, joka ylittää matemaattiselle arvolle lasketun 8 % vuotuisen tuoton,
75 % on ansiotuloa ja 25 % verovapaata.
Ylittävä osuus
600

-

360

=

240

240

=

180

240

=

60

…josta 75 % ansiotuloa
0,75

x

…ja 25 % verovapaata
0,25

x

Matti Meikäläinen saa verovapaana yhteensä siis 330 euroa (270+60).
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Laskuesimerkin tarkoitus on havainnollistaa, miten osinkojen verotus määräytyy ja, miten osakkeiden
matemaattinen arvo lasketaan. Osingonjaon verotukseen liittyen on hyvä kysyä neuvoa yhtiön tilitoimistosta tai tilintarkastajalta.

3.4 Tilinpäätöksen allekirjoittaminen
Ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista hallituksen ja toimitusjohtajan tulee käydä läpi tilinpäätös, erityisesti tase-erittelyjen ja liitetietojen sisältö. Näin on mahdollista paremmin varmistua siitä, että kaikki lain
mukaan vaadittavat tiedot tuloslaskelmaan ja taseeseen liittyen on otettu huomioon ja esitetty asianmukaisesti tilinpäätöksessä.
Tilinpäätös käsitellään hallituksen kokouksessa ja se on virallisesti valmis vasta, kun päätösvaltainen
hallitus ja toimitusjohtaja ovat sen allekirjoittaneet. Tilinpäätökseen sisältyvät asiakirjat sekä toimintakertomus, silloin kun sellainen laaditaan, sidotaan tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen tasekirjaksi, jonka
sivut numeroidaan. Tasekirja on säilytettävä alkuperäisenä paperimuodossa. Tasekirjan sidonta on järkevää tehdä vasta tilintarkastuksen toimittamisen jälkeen, jotta kopioiden ottaminen tasekirjasta käy helpommin.
Malli hallituksen pöytäkirjasta tilinpäätöksen käsittelemiseksi löytyy tilintarkastus.fi-verkkosivuilta.

3.5

Veroilmoitus

Veroilmoitus on jätettävä Verohallinnolle neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja sen antamisesta ovat vastuussa yrityksen hallitus ja toimitusjohtaja. Uuden yrityksen on annettava veroilmoitus
aloittamisvuonna, vaikka varsinaista toimintaa ei olisi vielä aloitettu. Veroilmoitus voidaan antaa sähköisesti tai paperilla. Verohallinnon verkkosivuilta löydät lisää tietoa veroilmoituksen antamisesta sähköisesti. Paperisena annettavan veroilmoituslomakkeen löydät niin ikään Verohallinnon verkkosivuille sisällytetyistä lomakkeista täältä.
Jos veroilmoitus on annettu virheellisenä, puutteellisena tai myöhässä, verovelvolliselle voidaan määrätä
veronkorotus.

3.6 Tilintarkastus
3.6.1

Tilintarkastuksen yleiset periaatteet

Tilintarkastajan merkittävimpänä tehtävänä on varmistaa, että tilinpäätös on laadittu lainmukaisesti ja,
että siinä annetut tiedot toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ovat oikeita ja riittäviä. Tilintarkastaja tarkastaa myös, että johto on toiminut lakien mukaisesti. Tilintarkastaja hyödyntää tarkastuksessa laskemiaan olennaisuusrajoja, ja tarkoituksena on löytää olennaiset virheet ja puutteet - jokaista tositetta ei siis tarkasteta erikseen. Yrittäjän näkökulmasta tilintarkastajan rooli voi olla tätä laajempi, sillä
tilintarkastajia halutaan usein käyttää esimerkiksi, kun taloudellisista ja oikeudellisista asioista halutaan
saada asiantuntevaa, objektiivista ja luotettavaa tietoa.
Tilintarkastaja -käsitteellä tarkoitetaan sekä yksittäistä henkilöä että tilintarkastusyhteisöä. Vain julkisesti
auktorisoidut eli hyväksytyt tilintarkastajat ovat hyväksyttyjä suorittamaan lakisääteisiä tilintarkastuksia.
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Tällaisia auktorisoituja tilintarkastajia ovat HTM-tilintarkastajat ja -yhteisöt sekä KHT-tilintarkastajat ja yhteisöt.

3.6.2

Eri raporttityypit ja johdon vahvistuskirje

Tilintarkastuksen osa-alueita ovat kirjanpidon, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä hallinnon tarkastus. Käytännössä tarkastetaan siis yrityksen talous ja hallinto. Tilintarkastajan on annettava suorittamansa tilintarkastuksen perusteella lakisääteiset raportit, eli tilinpäätösmerkintä ja tilintarkastuskertomus.
Tilintarkastaja voi harkintansa mukaan antaa yhtiön johdolle myös tilintarkastuspöytäkirjan.
Tilinpäätösmerkinnällä viitataan tilintarkastuskertomukseen ja se tehdään tilintarkastuksen suorittamisen
jälkeen tarkastuksen kohteena olleeseen tilinpäätökseen. Tilinpäätösmerkinnän tarkoituksena on todentaa, että tilintarkastus on suoritettu ja tilintarkastuskertomus annettu.
Tärkein tilintarkastajan laatimista raporteista on tilintarkastuskertomus ja se on annettava päivättynä ja
allekirjoitettuna jokaiselta tilikaudelta. Päiväys on tärkeä, sillä se viestittää, että tilintarkastuskertomuksen
sisältöön ovat vaikuttaneet ne asiat, jotka ovat olleet tilintarkastajan tiedossa tilintarkastuskertomuksen
laatimispäivään mennessä. Tilintarkastuskertomuksen allekirjoittavat kaikki yrityksen tilintarkastajat ja
tilintarkastusyhteisön toimiessa tilintarkastajana allekirjoittajana toimii henkilö, joka on ilmoitettu päävastuulliseksi.
Tilintarkastuspöytäkirja voidaan antaa joko tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä tai kesken tilikauden, jos tilintarkastaja katsoo sen tarpeelliseksi. Pöytäkirjan päätarkoituksena on tiedottaa yrityksen
vastuuhenkilöille sellaisista asioista, joita ei ole esitetty tilintarkastuskertomuksessa tai tarkentaa tilintarkastuskertomuksessa esitettyjä asioita. Tilintarkastuspöytäkirja tulee lain mukaan käsitellä hallituksen
kokouksessa.
Näiden lakisääteisten raporttien lisäksi tilintarkastaja voi antaa tilintarkastuksessa ilmenneiden havaintojen perusteella muistion, jonka muodosta tai käsittelystä ei säädetä laissa. Muistiossa voidaan käsitellä
asioita, joita voitaisiin käsitellä yhtiön johdon kanssa myös suullisesti tai sähköpostilla.
Hyvän tilintarkastustavan mukaan yhtiön johto antaa tilintarkastajalle tilintarkastuksen yhteydessä ns.
johdon vahvistuskirjeen. Johdon vahvistuskirjeessä yrityksen tilinpäätöksen laatimisesta vastuussa oleva
johto mm. vahvistaa antaneensa tilintarkastajalle tarkastustyötä varten tarvittavat tiedot sekä vakuuttaa
täyttäneensä velvollisuutensa koskien tilinpäätöksen laadintaa. Vahvistuskirjeen tehtävä onkin antaa
lisää tietoa tilintarkastajalle sen ratkaisemiseksi, sisältyykö tilinpäätökseen kaikki olennainen tieto. Kirjeeseen merkitään vahvistusilmoituksen antamisajankohta sekä ajanjakso, jonka vahvistus kattaa.

3.6.3

Tilintarkastukseen toimitettava aineisto

Tilintarkastaja tarkastaa yhtiön kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon.
Tilintarkastuksen suorittamiseksi tilintarkastajalle tulee tyypillisesti toimittaa mm. seuraavat asiat:




allekirjoitettu tasekirja (tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä tase-erittelyt ja mahdollinen
rahoituslaskelma sekä toimintakertomus)
kirjanpidon raportit eli päiväkirja, pääkirja, tilikohtainen tase ja tuloslaskelma sekä reskontraraportit (myynti- ja ostoreskontraotteet tilinpäätöshetkeltä)
kirjanpidon tositteet
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palkkalaskelmat, palkkakortit ja palkkalistat
inventaariluettelo
saldovahvistukset pankkitileistä
verotuspäätös ja ennakkoverolippu, veroilmoitusjäljennös sekä muut verotukseen liittyvät asiakirjat
jäljennökset kausiveroilmoituksista
jäljennökset vuosi-ilmoituksista
pöytäkirjat yhtiökokouksista
pöytäkirjat hallituksen kokouksista
yhtiöjärjestys
kaupparekisteriote
osake- ja osakasluettelot
mahdollisista sijoituksista arvopaperiotteet
pankin antamat velka- ja vakuustodistukset lainoista
vahvistukset leasingvastuiden määristä ja niiden sopimusehdoista
tärkeimmät sopimukset, asiakirjat ja kirjeenvaihto mm. viranomaisten kanssa

3.7 Yhtiökokous
3.7.1

Yhtiökokouksen tehtävät

Yhtiökokous on ylin päättävä toimielin osakeyhtiössä ja koostuu läsnä olevista osakkeenomistajista. Yhtiökokouksen tehtävistä säädetään yhtiöjärjestyksessä ja osakeyhtiölaissa. Yhtiökokouksen tehtävänä on
muun muassa:







valita hallituksen jäsenet
päättää hallituksen jäsenten palkkioista
valita tilintarkastajat
valvoa hallituksen toimintaa yhdessä tilintarkastajan kanssa ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vahvistaa vuosittain tilinpäätöksen
päättää tilinpäätöksen perusteella, yhtiön voittovarojen käyttämisestä (tavallisesti siis osingosta)

Tarvittaessa yhtiökokouksen tehtäviin kuuluu myös mm. yrityksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta,
osakeanneista sekä yhtiön purkamisesta päättäminen. Yhtiökokouksia ovat varsinainen ja ylimääräinen yhtiökokous. Yhtiökokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon kirjataan käsitellyt asiat ja tehdyt päätökset. Pöytäkirja on päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.
3.7.2

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous tarkoittaa osakkeenomistajien kokousta, joka pidetään vuosittain, kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisen yhtiökokouksen pitämisestä ja sisällöstä voi olla
määrätty yhtiön yhtiöjärjestyksessä.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään tyypillisesti:




tilinpäätöksen vahvistamisesta
voiton käyttämisestä eli tavallisimmin mahdollisesta osingonjaosta ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
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Mikäli yrityksessä ei järjestetä tilikauden aikana ylimääräisiä yhtiökokouksia, voidaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellä muitakin asioita, joista yleisimpiä ovat hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien
valinnoista päättäminen.
Malli varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjasta löytyy tilintarkastus.fi-verkkosivuilta.
3.7.3

Ylimääräinen yhtiökokous

Ylimääräinen yhtiökokous voidaan pitää, jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään tai kun siihen katsotaan
olevan aihetta. Se voidaan pitää myös, jos tilintarkastaja tai yksi kymmenesosa osakkeenomistajista
vaatii sitä jonkin tietyn asian päättämistä varten.
Ylimääräinen yhtiökokous voidaan kutsua koolle päättämään monenlaisista asioista mm. uuden hallituksen valinnasta, lisäosingon jakamisesta tai yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.
Malleja ylimääräisten yhtiökokousten pöytäkirjoista löytyy Tilintarkastus.fi-verkkosivuilta:
Pöytäkirja hallituksen valitsemisesta
Pöytäkirja tilintarkastajan valitsemisesta
Pöytäkirja osingonjaosta
Pöytäkirja tilikauden muuttamisesta

3.8 Vuosi-ilmoitukset
Työnantajien on annettava vuosittain Verohallinnolle vuosi-ilmoitukset maksamistaan suorituksista, esimerkiksi palkoista ja osingoista. Verohallinto on luetellut kaikki vuosi-ilmoitukset verkkosivuillaan täällä.
Vuosi-ilmoitukset voidaan antaa paperilla tai sähköisesti. Jotkin ilmoituksista ovat sellaisia, jotka voidaan
antaa vain sähköisesti. Vuosi-ilmoitusluettelossa on maininta sellaisten lomakkeiden kohdalla, jotka voidaan antaa vain sähköisesti. Papereilla annettavat vuosi-ilmoituslomakkeet ja niiden täyttöohjeet Verohallinnon lomakkeista löytyvät täältä. Erilaisia vaihtoehtoja sähköiseen ilmoittamiseen löydät niin ikään
Verohallinnon verkkosivuilta.
Vuosi-ilmoitukset annetaan pääsääntöisesti suorituksen maksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun
mennessä eli esimerkiksi, jos suoritus on maksettu tammikuussa 2015, vuosi-ilmoitus siitä annetaan
tammikuun 2016 loppuun mennessä. Tiettyjen suoritusten osalta vuosi-ilmoitusten jättöpäivät poikkeavat
edellä mainitusta ja ne voit tarkistaa Verohallinnon verkkosivuilta.
Vuosi-ilmoituksen antamista voidaan lykätä hakemalla lykkäystä kirjallisesti tai suullisesti. Suullisesti
hakemalla lykkäystä voidaan myöntää enintään viikko ja kirjallisesti haettuna kaksi viikkoa. Mikäli vuosiilmoituksessa on puutteita tai virheitä tai, jos se on annettu myöhässä tai sen antaminen on kokonaan
laiminlyöty, voi Verohallinto määrätä maksettavaksi laiminlyöntimaksun.
Työeläkevakuutusyhtiöt lähettävät automaattisesti työnantajalle esitäytetyn vuosi-ilmoituksen, joka työnantajan on tarkastettava ja tarvittaessa täydennettävä. Monet eläkevakuutusyhtiöt tarjoavat myös verkkopalveluita vuosi-ilmoitusten tekemiseen. Eläkevakuutusyhtiöihin vuosi-ilmoitus tulee toimittaa viimeistään tammikuun lopussa ja siinä ilmoitetaan mm. ansiotiedot sekä työsuhteiden alkamis- ja päättymispäivät. Eläkeyhtiöt voivat periä myöhästyneestä vuosi-ilmoituksesta laiminlyöntikorotuksen, joka voi olla
enimmillään kaksinkertainen vuotuiseen vakuutusmaksuun verrattuna.
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