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Verot
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Mitä verot ovat?

Verot ovat pakollisia maksuja, joita valtio kerää yhteiskunnan palveluja varten. 

• Veroja maksetaan erilaisista tuloista kuten palkasta, opintorahasta tai eläkkeestä.  
Mikäli nuoren tulot jäävät vuodessa alle 10 500 (2018) euron, veroa ei kerätä. 

• Ansiotulojen lisäksi pääomatulot ovat veronalaista tuloa. Pääomatulo tarkoittaa tuloja, 
joita saat varallisuudestasi esimerkiksi osingot ja vuokratulot. 

• Myös kuluttamista verotetaan. Myytävien tavaroiden ja palveluiden hintaan sisältyy 
veroja, joita maksat ostamiesi tuotteiden hinnassa. Arvonlisävero on kulutusvero. 

• Muita veroja ovat esimerkiksi lahja- ja perintövero sekä kiinteistövero. 

• Pakolliset sosiaaliturvamaksut ovat veronluonteisia maksuja. 
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Mitä verotetaan? 

ANSIOTULOJA 
=> ANSIOTULOVERO

KULUTUSTA
=> ALV, VALMISTEVERO

OMAISUUTTA, 
=> KIINTEISTÖVERO, 

PERINTÖVERO

PAKOLLISET 
SOSIAALITURVA-

MAKSUT
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Välittömät verot Välilliset verot

Otetaan suoraan palkasta 
tai muusta tulosta 

Maksetaan tuotteiden tai 
palveluiden hinnassa

Tulo-
vero

Kunnallis-
vero

Kirkollis-
vero

Pääoma-
tulovero

Perintö-
ja lahja-

vero 

Kiinteistö-
vero

Valmiste-
vero

Arvonlisä-
vero

Tullit Ympäristö-
vero
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Progressiivinen vero, tasavero vai marginaalivero:

Progressiivinen vero on asteittain  kasvava vero. 
Mitä suuremmat tulot sitä enemmän maksat veroja. 
Ansiotuloverotuksessa progressiivinen vero tarkoit-
taa sitä, että suurituloinen henkilö maksaa enem-
män 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.

Marginaaliveroprosentti kuvaa kuinka paljon 
palkkatason ylittävästä tulosta verot kasvavat. Mar-
ginaalivero eli rajavero tarkoittaa sitä veroa, joka 
menee lisätulosta.
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Minä ja
vero-       

vähennykset 

Työmatka-  
kulut

Tulon-
hankkimis-

vähennys

Ammattiliiton 
jäsenmaksut

Pakolliset 
työeläke- ja työt-
tömyysvakuutus-

maksut

Kotitalous-  
vähennys

Lähde: Vero-sivusto https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/ilmoita_itse_nama_vahennykse/

Työasunto-
vähennys

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/ilmoita_itse_nama_vahennykse/
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Nuori ja verotus
• 15-vuotias saa verokortin automaattisesti

• Mikäli nuoren tulot jäävät vuodessa alle  10 500 (2018) euron, veroa 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.
 
• Voit muuttaa verokorttiasi: https://www.vero.fi/omavero
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https://www.vero.fi/omavero
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Mitä saan veroeuroillani? 

Valtion toiminta maksaa: 
• Tiet
• Poliisi, 
• Armeija
• Eduskunta, 
• Oikeuslaitos

Kunnat, seurakunnat ja valtio tarjoavat palveluita kansalaisille:
• Peruskoulu
• Päivähoito
• Terveydenhuolto
• Harrastusmahdollisuudet, Kirjasto
• Sosiaaliset tuet ja avustukset

Linkki YLEn uutiseen ja laskuriin
https://yle.fi/uutiset/3-9843545

https://yle.fi/uutiset/3-9843545
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Verotietoja eri puolilta Eurooppaa

VEROTULOT*
muodostivat 40 % bruttokansantuotteesta 28-

EU-maassa mukaan lukien sosiaaliturvamaksut (vuonna 2015) 

Valtion kokonaistuloista 
verotulojen osuus noin 

89 %  

Ranskassa verotulojen osuus BKT:sta 
(47,9 %) oli suurin Euroopan maista 

vuonna 2015 kun taas Irlannissa se oli 
kaikkein pienin (24,4 %) %.

Lähde: Taxedu
https://europa.eu/taxedu/resources_fi

https://europa.eu/taxedu/resources_fi
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Yritysten verotus

• Osakeyhtiöt, osuuskunnat, asunto-osakeyhtiöt ja muut yhteisöt maksavat 
yhteisöveroa, joka on tulovero. 

• Yhteisövero on ollut 20 % yhteisön verotettavasta tulosta. 

• Suomen suurin yhteisöveronmaksaja on OP Ryhmä. Finanssiala on 
suurin yhteisöveroa maksava ala Suomessa. 

• Euroopan yritysverot kartalla 
    https://www.veronmaksajat.fi/luvut/Tilastot/Tuloverot/Yhteisoverotus/

• EU:n jäsenmaissa kannetaan yrityksiltä ja yhteisöiltä yhteisöveroa. Vero-
tuksessa on maakohtaisia eroja, sillä kansalliset viranomaiset vahvistavat 
yhteisöverotuksen säännöt. 
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https://www.veronmaksajat.fi/luvut/Tilastot/Tuloverot/Yhteisoverotus/
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Yhteisöverotus Euroopan unionissa

• EU:n jäsenmaissa kannetaan yrityksiltä ja yhteisöiltä yhteisöveroa. Vero-
tuksessa on maakohtaisia eroja, sillä kansalliset viranomaiset vahvistavat 
yhteisöverotuksen säännöt. 

• Euroopan yritysverot kartalla 
    https://www.veronmaksajat.fi/luvut/Tilastot/Tuloverot/Yhteisoverotus/

 https://www.veronmaksajat.fi/luvut/Tilastot/Tuloverot/Yhteisoverotus/
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Veroparatiisit
OECD:n määitelmän mukaan veroparatiisivaltiossa on: 
• matala verotus tai siellä ei ole lainkaan verotusta
• tiukka pankkisalaisuus
• ei ole solminut kansainvälisiä sopimuksia verotustietojen vaihtamiseksi muiden   

valtioiden kanssa 
• kun yhtiöiden tai säätiöiden omistajien ja edunsaajien kotipaikka on muualla kuin   

rekisteröintivaltiossa, veroparatiisin lainsäädäntö ei takaa omistusten läpinäkyvyyttä

Veroparatiisivaltioita voidaan hyödyntää veronkierrossa, esimerkiksi yksityiset ihmiset  saattavat 
siirtää omia varojaan veroparatiisivaltioihin tarkoituksenaan vähentää omaa veronmaksua. Yri-
tysten veroparatiisikytkennät ovat monimutkaisia järjestelyjä. 

Panama, Bahamasaaret, Bermuda  ja Caymansaaret ovat olleet esimerkkejä veroparatiisi-  
valtioista perinteisesti. 

Lue lisää: 
Vero-sivusto: 
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tietoa_verotuksest/verovaj/veroparatiisi/
YLE:  
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/03/29/kaksi-vuotta-panaman-papereista-suomen-verottajan-tahanastinen-saalis-on-laiha
YLE: 
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/06/20/uusi-tietovuoto-paljastaa-teidan-vuoksi-joudumme-maksamaan-veroja

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tietoa_verotuksest/verovaj/veroparatiisi/
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/03/29/kaksi-vuotta-panaman-papereista-suomen-verottajan-tahanastinen-saalis-on-laiha
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/06/20/uusi-tietovuoto-paljastaa-teidan-vuoksi-joudumme-maksamaan-veroja
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Harmaa talous
Tarkoittaa organisaation sellaista toimintaa, jossa laiminlyödään lakisääteisiä velvoit-
teita verojen, lakisääteisten eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksujen taikka 
tullin perimien maksujen suorittamisen välttämiseksi tai perusteettoman palautuksen 
saamiseksi. (laki harmaan talouden selvitysyksiköstä vero.fi)

Kansantajuinen selitys: Verot jätetään maksamatta esimerkiksi pimeä työ

•  Pimeä työvoima
• Virtuaalivaluutat
• Identiteettien väärinkäytökset
• Korruptio
• Kuluttajatuotepetokset
• Työnteon uudet muodot
• Ammattimainen yritysten hyväksikäyttö

   Lähde: Harmaa talous ja talousrikollisuus  
https://www.vero.fi/harmaa-talous-rikollisuus/ 14

https://www.vero.fi/harmaa-talous-rikollisuus/
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Oletko ostanut 
asunto-osakkeen, kiinteistön 

tai ensiasunnon?

• Kun ostat asunto-osakkeen tai kiinteistön, sinun 
on maksettava varainsiirtovero. Se on maksettava 
oma-aloitteisesti.

• Varainsiirtovero asunto-osakkeen ostajalta on 2%  
myyntihinnasta. (4% kiinteistöstä.)

• Asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeiden 
varainsiirtovero. Näitä ovat esimerkiksi kerrostalo- 
tai rivitalo-osake, liikehuoneisto, autopaikka, varas-
to, golfosake, lomaosake ja venepaikka.

• Nuori ensiasunnon ostaja* ei maksa varain-  
siirtoveroa ensiasunnosta. 

* alle 18-39-vuotias
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Perintövero ja lahjavero

• Perintöveroa maksetaan 20 000 euron tai sitä suuremmasta perintöosuudesta

• Perintövero määräytyy perityn omaisuuden arvon ja sukulaisuussuhteen   
perusteella perintöveroasteikon ja veroluokkien mukaan

• Lahjaveroa maksetaan 5 000 euron ja sitä suuremman arvoisista lahjoista

• Koskee myös samalta lahjoittajalta kolmen vuoden kuluessa saatuja lahjoja,  
joiden yhteenlaskettu arvo on 5 000 euroa tai enemmän
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Tutustu
 veroprosenttilaskuriin

• Mihin laskuria voi käyttää?

• Veroprosenttilaskurilla voit arvioida, tarvitsetko muutoksen 
verokortissasi näkyvään ennakonpidätysprosenttiin. 

• Voit arvioida veroprosenttia, kun saat palkkaa tai esimerkiksi 
Kelan tai työttömyyskassan maksamia etuuksia. 

• Huomaa, että laskuri laskee vain veron osuuden. Työnantaja 
perii palkasta myös veronluonteisia vakuutusmaksuja kuten 
esimerkiksi työttömyysvakuutusmaksun sekä työeläkemak-
sun. 

https://prosentti.vero.fi/VPL2018/Sivut/Henkilotiedot.aspx
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https://prosentti.vero.fi/VPL2018/Sivut/Henkilotiedot.aspx
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Sanasto
Verokortti on asiapaperi, josta selviää työntekijän ennakonpidätysprosentti. Työnantaja pidättää verokortin 
mukaan veron työntekijän palkasta ja tilittää sen verottajalle. Työntekijä pyytää verokortin Verohallinnolta 
ja toimittaa sen työnantajalle.

Veroprosentti kertoo sen, kuinka paljon tuloveroa maksetaan milläkin tulotasolla. 

Verotuspäätös on laskelma lopullisen veron määrästä. Palkastasi on pidätetty veroa verokortin ilmoit-
taman veroprosentin verran. Tämä tarkoittaa ennakonpidätystä, joka perustuu ennakkoarvioon tuloistasi. 
Veron määrä tarkistetaan verovuoden jälkeen sen perusteella, paljonko todelliset tulosi ja vähennyksesi 
ovat olleet. 

Veroilmoitus on vuosittain verottajalle annetta ilmoitus kaikista tuloista sekä omaisuudesta. Ilmoituksen 
perusteella määrätään valtion-. kunnallis- sekä mahdolliset kirkollisverot sekä muut verot. Verohallinto to-
imittaa esitäytetyn veroilmoituksen, sen voi täydentää netissä tai paperilla. Voit tehdä myös verovähennyk-
siä pienentääksesi verotustasi. 

Veronpalautus tarkoittaa sitä, että sinulta on peritty liikaa ennakonpidätystä. Verottaja palauttaa liikaa per-
ityn veron, jos lopullisessa verotuksessa veronmaksajan osuus on jäänyt liian suureksi. 
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Jäännösvero, mätkyt tarkoittaa veroa, joka on maksettava, kun ennakkoperinnässä on maksettu 
vähemmän veroja kuin lopullisen verotuksen perusteella tulee maksettavaksi. Mätkyt on jään-
nösveron puhekielinen ilmaisu. 

Verotustodistus on verotuspäätöksen liite, jossa on suppeampi yhteenveto verovuoden tiedoista. 
MM. Kelassa asioidessasi tarvitset verotustodistusta, kun haet erilaisia tukia. 

Tulorekisteri  on sähköinen kansallinen tietokanta, joka tulee käyttöön vuonna 2019. Rekisteri 
sisältää tiedot palkka-, eläke-, ja etuustiedoista yksilötasolla.  
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Lisää tietoa:

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/

https://www.verokampus.fi/verotietoa/
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/
https://www.veronmaksajat.fi/
https://vm.fi/verotus/verotusjarjestelma
https://europa.eu/taxedu/teenager_fi
https://www.vero.fi/harmaa-talous-rikollisuus/
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