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Verot
Opas
Nuorelle

Mitä verot ovat?
Verot ovat pakollisia maksuja, joita valtio kerää yhteiskunnan palveluja varten.
Veroja maksetaan erillaisita tuloista kuten palkasta,
opintorahasta tai eläkkeestä.

Veroja maksetaan myös pääomatulosta sekä kulutuksesta
Ansiotulojen lisäksi pääomatulot ovat veronalaista
tuloa. Pääomatulo tarkoittaa tuloja, joita saat varallisuudestasi esimerkiksi osiongot ja vuokratulot.
Myös kuluttamista verotetaan, Myytävien tavaroiden ja
palveluiden hintaan sisältyy veroja, joita maksat ostamiesi tuotteiden hinnassa. Arvolisävero on kulutusvero.
Muita veroja ovat esimerksi lahja- ja perintövero
Pakolliset sosiaaliturvamaksut ovat veronluontaisia
maksuja.
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Nuoret ja verotus

Esimerkkejä verovähennyksistä

15-vuotias saa verokortin automaattisesti
Mikäli nuoren tulot jäävät alle 10 500 (2018)
euron, veroja ei kerätä.
Verokorttia ei tarvita opintorahaa varten.
Jos työskentelet opintojen ohessa, tarvitset
uuden verokortin palkkaasi varten.Opintoraha, sairas- ja työttömyyspäiväraha vaikuttavat palkan veroprosenttiin.
Verovapaita etuuksia ovat asumistuki, asumislisä, koulumatkatuki, sotilasavustus.

Tulonhankkimisvähennys

Työm
atka
kulu
t

Voit muuttaa verokorttiasi
https://www.vero.fi/omavero

Tutustu veroprosenttilaskuriin
Verolaskurilla voit arvioida, tarvitsetko muutoksen verokorttissasi näkyvään ennäkkopidätysprosenttiin. Voit arvioida veroprosenttia, kun saat palkkaa tai esimerksi Kelan tai työttömyyskassan
maksamia etuuksia.
Huomaa, että laskuri laskee vain veron osuuden. Työnantaja perii
palkasta myös veronluontaisia vakuusmaksuja kuten esimerkiksi
työttömyysvakuusmaksun sekä työeläkemaksun.
https://prosentti.vero.fi/VPL2018/Sivut/Henkilotiedot.aspx
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Lähde: Vero-sivusto
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennukset/ilmoita_itse_nama_vahennukse/
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Oletko ostanut
asunnon?
Kun ostat asunto-osakkeen,
tai kiinteistön, sinun on
maksettava varainsiirtovero.
Se on maksettava oma-aloitteisesti.
Varainsiirtovero asuto-osakkeen ostajalta on 2% myyntihinnasta ( 4% kiinteistöstä).
Nuori ensiasunnon ostaja*
ei maksa varainsiirtoveroa
ensiasunnosta.
*alle 18-39 vuotias.
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Perinnöstä ja lahjasta
maksetaan veroa
Perintöveroa maksetaan 20 000 euroa tai sitä
suuremmasta perintöosuudesta.
Perintövero määräytyy perityn omaisuuden
arvon ja sukulaissuhteen perusteella perintöveroasteikon ja veroluokkien mukaan.
Lahjaveroa maksetaan 5 000 euron ja sitä suuremman arvoisista lahjoista.
Lahjavero koskee myös samalta lahjoittajalta
kolmen vuoden kuluessa saatuja lahjoja, joiden
yhteenlaskettu arvo on 5 000 euroa tai enemmän.
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Mitä saan verorahoillani?
Progressiivinen vero
ja tasavero
Progressiivinen vero on asteittain kasvava
vero. Mitä suuremmat tulot, sitä enemmän
maksat veroja. Ansiotuloverotuksessa progressiivinen vero tarkoittaa sitä, että suurituloinen
maksaa enenmmän veroja kuin pienituloinen.
Tasavero tarkoittaa sitä että kaikki maksavat
yhtä suuren osuuden tuloistaan veroa. Eli veron
osuus on sama riippumatta verotettavasta summasta. Suomessa esimerkiksi arvonlisävero,
kunnallisvero ja pääomavero ovat tasaveroja.

Valtion toiminta maksaa esimerkiksi: tiet, poliisi, armeija,
eduskunta, oikeuslaitos.
Kunnat, seurakunnat ja valtio tarjoavat palveluita kansalaisille:
peruskoulu, päivähoito, terveydenhuolto, harrastus-		
mahdollisuudet, kirjasto, sosiaaliset tuet ja avustukset
Linkki YLEn uutiseen ja laskuriin
https://yle.fi/uutiset/3-9843545

Välillinen ja välitön vero
Välittömät
verot

Välilliset verot

Otetaan suoraan palkasta tai muusta tulosta

Maksetaan tuotteiden
tai palveluiden hinnassa

Tulovero

Kunnallisvero

Arvolisävero

Kirkollisvero

Pääomatulovero

Valmistevero

Perintö- ja lahjavero

Kiinteistövero

Tullit

Ympäristövero
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Lisätietoa
Verokampus,
https://www.verokampus.fi/verotietoa/
Vero-sivut,
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/
Veronmaksajat eli Veronmaksajain keskusliitto,
https://www.veronmaksajat.fi/
Valtionvarainministeriö,
https://vm.fi/verotus/verotusjarjestelma
Taxedu, Euroopan unionin sivusto
https://europa.eu/taxedu/teenager_fi
Harmaa talous, Vero
https://www.vero.fi/harmaa-talous-rikollisuus/
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Sanasto
Verokortti on asiapaperi, josta selviää työntekijän ennakonpidätysprosentti.
Veroprosentti kertoo sen, kuinka paljon tuloveroa maksetaan milläkin tulotasolla.
Verotuspäätös on laskelma lopullisen veron
määrästä.
Veroilmoitus on vuosittain verottajalle annettava ilmoitus kaikista tuloista sekä omaisuudesta.
Veronpalautus Verottaja palauttaa liikaa perityn
veron takaisin.
Jäännösvero/Mätkyt on vero, joka on maksettava, kun ennakkoperinnässä on keräytty liian
vähän veroja.
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