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Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma
Liiketoimintasuunnitelmassa esitellään toteuttamiskelpoinen liiketoimintaidea,
joka halutaan toteuttaa myös käytännössä. Liiketoimintasuunnitelman tulisi olla
helppolukuinen ja teknisten kuvausten lyhyitä. Sen tulee myös ottaa huomioon
rahoittajien tarpeet, Saatavilla on useita erilaisia liiketoimintasuunnitelmamalleja, ja
niistä voi valita mieleisensä. Mallin tulisi kuitenkin sopia sinun yrityksellesi.
Perustiedot löytyvät alta listattuna;
Kansilehti
• Yrityksen nimi
• Omistajien nimet
• Osoite, puhelinnumero, s-posti
Sisällysluettelo
Lisämateriaalit/liitteet, mikäli tarpeen
A )Liiketoimintaidea Idean innovaatio
Idean liiketoiminta
B )Ydinosaaminen / kilpailuetu Henkilökohtainen profiili /
johto / neuvonantajat
C ) Markkinat
D )Liiketoimintamalli
Palvelun/tuotteen tuotantoprosessi
E ) Riskianalyysi
F ) Kannattavuus
Liiketoimintamalliin liittyvä taloussuunnitelma
G ) Johtopäätökset
H ) Liiketoimintasuunnitelman visuaalisuus
Käytä maalaisjärkeä: vältä tarpeetonta toistoa, ja jätä pois asioita, jotka eivät koske
omaa yritystäsi. Tarkista, että tavoitteesi ja pyrkimyksesi ovat hyvin perusteltuja
ja vakuuttavia. Pidä mielessä, että liiketoimintasuunnitelma on samalla myös
markkinointiasiakirja. Käytä luovuuttasi.

Starttiraha

Starttiraha

(Työvoimatoimistot)
Starttirahalla pyritään helpottamaan uuden yrityksen perustamista ja työttömien
työnhakijoiden itsenäistä työllistymistä. Starttiraha takaa yrittäjien toimeentulon
heidän aloittaessaan ja vakiinnuttaessaan yrittäjyytensä.

Starttiraha
hakulomakkeita
saa osoitteesta
www.suomi.fi/asiointi

Starttituki voidaan myöntää työttömälle työnhakijalle tai työntekijälle, opiskelijalle
tai kotona työskentelevälle, joka alkaa kokoaikaiseksi yrittäjäksi.
Työvoimatoimisto saattaa pyytää ulkopuolisia asiantuntijoita arvioimaan hakijan
mahdollisuuksia työskennellä yrittäjänä ja liiketoimintaidean kannattavuutta. Tuen
myöntämisestä päätetään tapauskohtaisesti ja huomioon otetaan myös hakijan
taloudellisen tuen tarve.

Eri yritysmuotojen verotus lyhyesti

Verotus

erilaisille yritysmuodoille
Yksityisen elinkeinonharjoittajan verotus
• Tulot ovat jaettu ansio- ja pääomatuloon
• Verotus koostuu lähinnä ansiotulon verotuksesta
• Valtionveroa maksettaessa ansiotuloa verotetaan progressiivisen asteikon mukaan ja
kunnallisveroa maksetaan paikallisen veroprosentin mukaan.
• Pääomatulo on sellainen osa liiketoiminnan voittoja, joka vastaa vuosittaisia 10 % tai 20 %
palautuksia liiketoiminnalle varatusta nettovarallisuudesta.
• Pääomatulon verotus on kiinteä 28 %, joka sisältää sekä valtion- että kunnallisveron.
Avoimien yhtiöiden verotus (avoimet & kommandiittiyhtiöt)
• Itse yritys ei maksa tuloveroa, voitot jaetaan kokonaisuudessaan yhtiömiehille osaksi
heidän yksilötuloveroaan.
• Voittojen jaossa toimitaan yrityksen sopimuksen mukaisten säännösten mukaan
• Mikäli säännöksissä ei mainita voittojen jako-osaa, jaetaan voitot tasan kaikkien yhtiömiehien
välillä.
• Yhtiömiehen tulot ovat jaettu ansio- ja pääomatuloon
Se osa tuloista, joka vastaa 20 % nettovarallisuudesta, lasketaan pääomatuloksi. Loput ovat
yhtiömiehen ansiotuloa. Pääomatuloa verotetaan kiinteän veroprosentin mukaan (28 %)
Osakeyhtiön verotus
• Verojen maksuvelvollisuudessa osakeyhtiö katsotaan riippumattomaksi kokonaisuudeksi.
• Yrityksen voitot nähdään palautuksina yhtiölle eikä niillä ole vaikutusta osakkaiden
henkilökohtaiseen verotukseen.
• Voittoja verotetaan kiinteän 26 % veroprosentin mukaan, eikä niitä jaeta ansio- ja
pääomatuloon.
• Osinkoja verotettaessa osinko voi, osakkeiden arvosta riippuen, olla joko verovapaa tai se
voidaan verottaa pääomana tai ansiotulona.
• Osinkojen verovapaa osuus vastaa 9 % osakkeiden matemaattisen arvon vuosittaisista
palautuksista
Osuuskunnan verotus
• Verotettaessa voittoja osuuskuntaa kohdellaan kuten osakeyhtiötä: voittojen vero on 26 %
• Voittojen jakamisen periaatteet tulee olla mainittuna yhtiön säännöissä. On mahdollista
jakaa voitot ylijäämäpalautuksina suhteessa siihen, kuinka osuuskunnan tarjoamia
palveluita on käytetty.
• Ylijäämäpalautus verotetaan palautusta koskevana voittona, eli esimerkiksi
jäsenen henkilökohtaisena tulona osuuskuntatyöstä ja normaalina liiketulona
osuuskunnassa, joka harjoittaa tavallista liiketoimintaa hyödykkeillä.

Eri yritysmuotojen verotus lyhyesti

ALV,

arvonlisävero
Lisätietoja osoitteesta www.vero.fi

Yrittäjän, joka myy tavaroita tai palveluja, tulee maksaa arvonlisäveroa. Se lasketaan
kuukausittain. Pieni liiketoiminta, jonka kahdentoista kuukauden ajalta laskettu
liikevaihto ei ylitä 8500 €, ei ole arvonlisäveron alaista. Jos yrityksen liikevaihto on 8
500-22 500, yrityksellä on oikeus arvonlisäveronhelpotukseen.
Vuoden 2010 heinäkuun ensimmäisestä päivästä lukien ravintoloita ja ateriapalveluita
koskee 13 % veroraja. Liiketoimintaan liittyvien ostojen arvonlisävero voidaan
vähentää maksettavista arvonlisäveroista.
Vero-osuus tulee ilmoittaa laskussa, jonka ALV maksuvelvollinen henkilö lähettää.
Kausiveroaineisto ja tarpeelliset maksut tulee suorittaa kuukausittain yhden
kalenterikuukauden sisällä ilmoituskuukaudesta. Aineisto tulee arkistoida
Verohallintoon joko paperilomakkeena viimeistään 7. päivä toisena
kalenterikuukautena ilmoituskuukaudesta tai elektronisesti viimeistään 12. päivä
toisena kalenterikuukautena ilmoituskuukaudesta. Molemmissa tapauksissa ALV
tulee olla maksettuna viimeistään 12. päivä toisena ilmoituskuukauden jälkeisenä
kuukautena. Esimerkiksi helmikuun aineisto ja maksut tulee olla suoritettuna ja
maksettuna huhtikuussa yllä mainittuina päivinä.
Pienet yritykset voivat arkistoida ja maksaa omaehtoisia veroja harvemmin kuin
kerran kuussa. Mikäli yrityksen liikevaihto ei ylitä 500 000 € kalenterivuodessa,
on mahdollista arkistoida ja maksaa ALV, veronpidätykset, työnantajan
sosiaaliturvamaksut ja lähdeverot vuosineljänneksittäin.
Mikäli yrityksen liikevaihto ei ylitä 25 000, ALV voidaan arkistoida ja maksaa kerran
vuodessa ja muut verot vuosineljänneksittäin. Yritys voi kuitenkin halutessaan valita
maksuilleen myös lyhyemmän aikavälin kuin mihin sen liikevaihto oikeuttaisi.
Huomaathan kuitenkin, että mikäli yritys haluaa pidemmän aikavälin aineistolle
ja maksuille, sen velvollisuus on tarkkailla kalenterivuoden liikevaihtoa. Sen tulee
ilmoittaa Verohallintoon heti, jos kuluvan kalenterivuoden liikevaihtoarvio nousee yli
25 000 € tai nousee 50 000 € asti.
Kalenterivuoden menettelyn mukaan kausiveroaineisto täytyy olla valmiina
viimeistään 28. helmikuuta.

Eläke ja vakuutukset

YEL – Yrittäjien eläkelaki
Eläkevakuutusmaksut
• Yrittäjän maksamat vakuutusmaksut tarkistetaan joka vuosi. Ne ovat ansiosidonnaisia.
• Vuonna 2010 alle 53-vuotiaiden yrittäjien maksut olivat 21,2 % ja sinä vuonna 53 vuotta
täyttävien maksut 22,4 % seuraavan vuoden alusta.
• Uudella yrittäjällä on oikeus 25 % alennukseen eläkevakuutusmaksuissa yrityksen
ensimmäisten 48 kuukauden aikana.

Yrittäjän velvollisuus on ottaa
lakisääteinen vakuutus, joka
kattaa eläkekustannukset ja antaa
turvaa vammautumisen perheen
elättäjän kuoleman ja korkeassa
iässä tapahtuvan työttömyyden
tapauksissa. Yksityisyrittäjän eläke
järjestetään Yrittäjien eläkelain
mukaan (YEL).

Eläkevakuutus erilaisissa yritysmuodoissa
• Liiketoiminnassa mukana oleva yksityishenkilö vakuutetaan YEL:n mukaan. Myös samassa
taloudessa asuva puoliso vakuutetaan YEL:n mukaan, mikäli hän täyttää yrittäjyyden muut
vaatimukset.
• Avoimessa yhtiössä osakas, joka työskentelee yhtiölle, vakuutetaan YEL:n mukaan.
• Kommandiittiyhtiössä vastaava osakas, joka työskentelee yhtiölle, vakuutetaan YEL:n
mukaan.
• Osakeyhtiöissä johtavassa asemassa oleva henkilö, joka yksin tai yhdessä perheensä
jäsenien kanssa omistaa yli 50 % yhtiöstä, tai jolla on yli 50 % äänistä, vakuutetaan YEL:n
mukaan.
Lisätietoja: Eläketurvakeskus, www.etk.fi

Eläke ja vakuutukset

Vakuutukset ja vapaaehtoiset
sosiaaliturvamaksut
yrittäjille

Yrityksen perustamiseen liittyviä riskejä vastaan on mahdollista turvautua ottamalla sopiva
vakuutus. Vakuutus voi kattaa muun muassa seuraavat riskit:
• Liiketoiminnan keskeytyminen
• Vahinkojen maksuvelvollisuudet
• Lailliset asiat
• Sopimuksiin liittyvät riskit
• Rahtitavaroiden kuljettaminen
^

Vastuuvakuutus kattaa korvaukset, joita yritys saattaa joutua maksamaan aiheutettuaan
vahinkoa kolmannelle osapuolelle.

^

Keskeytysvakuutus kattaa kulut, jotka aiheutuvat yrityksen laillisten korkojen
turvaamisesta.

^

Kuljetusvastuuvakuutus kattaa laissa tai sopimuksissa säädetyt, rahtikuljetuksia koskevat
vastuut.

^

Kymmenvuotisvakuutus kattaa rakennusvirheestä johtuvat korjaus- tai uusimismaksut, mikäli
rakennuksen omistaja todetaan maksukyvyttömäksi.

^ Takausvakuutus voidaan antaa vakuudeksi lainasta tai sopimuksen tai muun velvollisuuden
täytäntöönpanosta.
^

Luottovakuutus korvaa menetykset, jotka johtuvat velallisten vakuutuksen ottajalle
maksamattomista maksuista.

^ Potilasvakuutus on tarkoitettu:
• Itsetyöllistyneille terveydenalan ammattilaisille, jotka löytyvät Terveydenhuollon
oikeusturvakeskuksen (TEO) ylläpitämästä terveydenhuollon ammattilaisten rekisteristä.
• Rekisteriin kuuluville yrityksille, jotka tarjoavat terveydenhuoltopalveluja ja palkkaavat
terveydenhuollon ammattilaisia
• Itsetyöllistyneille ammattilaisille tarkoitettu vakuutus myönnetään yksittäisille
itsetyöllistyneille henkilöille ja yksityisomisteisille yrityksille.
• Yrityksille tarkoitettu vakuutus myönnetään kun palveluntarjoaja on kommandiittiyhtiö,
osakeyhtiö tai avoin yhtiö, tai kun itsetyöllistyneellä henkilöllä tai yksityisomisteisella yrityksellä
on työntekijöitä.
• Potilasvakuutuksen korvaukset on määrätty Potilasvahinkolaissa. Lain mukaan
vamman saanut henkilö on oikeutettu seuraaviin korvauksiin:
- tarvittavat terveydenhuoltokulut
- tulojen tai elannon menetys
- kipu, särky ja pysyvä toiminnallinen tai kosmeettinen vamma
- kuolemantapauksessa hautajaiskulut ja riittävä elanto niille, joilla siihen on oikeus.

Eläke ja vakuutukset

Lähteet: Pohjolan Internet-sivut.
www.pohjola.fi

Ympäristövahinkovakuutus voidaan myöntää sellaisille siviilioikeuden alla toimiville
yrityksille, joiden toimintaan sisältyy merkittävä ympäristövahingon riski, tai joiden
toiminnasta aiheutuu vahinkoa ympäristölle.
Vakuutuksen ottaminen ulkomailta on aina tapauskohtaista johtuen paikallisen lain ja
muiden sääntöjen sanelemista vaatimuksista.
Työmatkoihin sisältyy myös riskejä sekä työntekijälle että yhtiölle. Työmatkalainen ja hänen
kantamansa omaisuus vaativat erityistä vakuutussuojaa.

Joillain toimialoilla tarjolla on yhdistettyjä ja paketoituja vakuutusratkaisuja enemmän tai
vähemmän kattavaan vakuutussuojaan.

Näiden vapaaehtoisten vakuutusten lisäksi löytyy
myös muita vapaaehtoisia vakuutuksia. Lisäksi on
myös lakisääteisiä vakuutuksia, jotka yrittäjän täytyy
ottaa itselleen ja työntekijöilleen.
Lakisääteinen vahinkovakuutus.
Työntekijän vahinkovakuutuksessa työntekijällä
viitataan henkilöön, joka tekee sopimukseen
perustuvaa työtä toiselle henkilölle. Hän
työskentelee työnantajan valvonnassa ja saa
työstään korvauksen. Työttömyysvakuutusmaksut
ja ryhmähenkivakuutusmaksu kerätään yhdessä
vahinkovakuutusmaksujen kanssa.
Työnantajan täytyy ottaa työperäiset vahingot ja
sairaudet kattava vakuutus jokaiselle työntekijälle,
joka työskentelee yritykselle enemmän kuin 12
päivää kalenterivuoden aikana. Työperäinen vahinko
viittaa vamman tai sairauden aiheuttaneeseen
vahinkoon, joka on tapahtunut työntekijälle töissä
tai työn takia, esimerkiksi työpaikalla tai työhön
liittyvässä paikassa, työmatkalla tai suoritettaessa
tehtäviä työnantajalle.
Vahinkovakuutus kattaa kaikki tarvittavat
työperäisestä vahingosta tai sairaudesta
aiheutuneet lääkinnälliset kulut sekä tulojen
menetyksen joko päivittäisellä määrärahalla tai
tapaturmaeläkkeellä. Vamman tai sairauden
aiheuttama yleinen työkyvyttömyys korvataan
työkyvyttömyyskorvauksella. Loukkaantunut
henkilö saa myös korvauksen ammatillisesta
ja lääkinnällisestä kuntoutuksesta.
Kuolemantapauksessa selviytyjät saavat
hautajaisrahaston ja perhe-eläkkeen.
Lakisääteisen vahinkovakuutuksen lisäksi
työnantaja voi ottaa Vahinkovakuutuslain mukaisen
vapaaehtoisen vapaa-ajan vahinko vakuutuksen
työntekijöilleen. Lakisääteinen vahinkovakuutus ei
koske:
• työnantajaa, riippumatonta yrittäjää itseään
• rajavastuuyhtiön johtavaa jäsentä joka
omistaa yksin tai samassa taloudessa

asuvien perheenjäsentensä kanssa yli 50 %
osakkeista.
Yhtiömiestä, joka on johtavassa asemassa
avoimessa yhtiössä tai kommandiittiyhtiössä, ja
joka hallinnoi yli puolta yhtiöstä tai yhtiön osakkeista
joko yksin tai yhdessä samassa taloudessa asuvien
perheenjäsenten kanssa.
Henkilöt, joita lakisääteinen vahinkovakuutus
ei koske, voivat ottaa vapaaehtoisen,
Vahinkovakuutuslain mukaisen vahinkovakuutuksen.
Vapaaehtoiset sosiaaliturvamaksut
yrittäjille.
Koska lakisääteinen vahinkovakuutus ei kata
yrittäjiä, uusia yrittäjiä kehotetaan ottamaan
vapaaehtoinen vahinkovakuutus sekä itselleen
että niille perheenjäsenille, jotka työskentelevät
yrityksessä. Yrittäjillä ei myöskään ole
sopimusperusteista ryhmävakuutusta, ja
siksi he ovat itse vastuussa vapaaehtoisen
henkivakuutuksen maksamisesta vakuutusyhtiölle.
Vapaaehtoista vahinkovakuutusta varten
vahinkovakuutusyhtiö arvioi YEL:n mukaan
vakuutetun itsetyöllistyneen henkilön vuosittaiset
tulot. Arvioinnissa käytetään samoja periaatteita,
kuin YEL: alla saadussa ansiotulossa.
Jäädessään työttömäksi yrittäjät voivat
saada perustukea Kansaneläkelaitokselta (Kela).
Yrittäjät voivat myös halutessaan liittyä Yrittäjien
työttömyyskassaan, mikäli he haluavat saada
ansiosidonnaista työttömyystukea. Yrittäjät
voivat myös saada äitiysrahaa, erityisäitiysrahaa,
isyysrahaa, vanhempainrahaa, erityishoitorahaa tai
kuntoutusrahaa sekä sairausrahaa.
Lisätietoja voi hakea vakuutusyhtiöiltä tai
YritysSuomen sivuilta, www.yrityssuomi.fi

Velvollisuudet

Itsetyöllistyneiden henkilöiden ja työntekijöiden
Itsetyöllistyneiden henkilöiden ja työntekijöiden

velvollisuudet
velvollisuudet

Työnantajan tulee vakuuttaa työntekijänsä (eläkevakuutus, työperäinen vamma
ja työttömyys vakuutukset sekä ryhmähenkivakuutus). Hänen tulee myös
Työnantajan
tulee vakuuttaajolla
työntekijänsä
(eläkevakuutus,
työperäinen
vamma ja
järjestää työterveyshuolto,
estetään työperäisiä
vammoja
ja sairauksia.
työttömyys
vakuutukset
sekä
ryhmähenkivakuutus).
Hänen
tulee
myös
järjestää
Lisäksi työntekijöiden tulee saada työstään palkkaa, jonka määrä sovitaan
työterveyshuolto,
jolla estetään työperäisiä vammoja ja sairauksia. Lisäksi
yhteisesti.
työntekijöiden tulee saada työstään palkkaa, jonka määrä sovitaan yhteisesti.
(Itsetyöllistyneen henkilön tulee ottaa itselleen Yrittäjien eläkelain mukaisen
(Itsetyöllistyneen
henkilön
tulee ottaa ansioitaan
itselleen Yrittäjien
eläkelain mukaisen
eläkevakuutuksen.
Määritellessään
tulee itsetyöllistyneen
henkilön
eläkevakuutuksen.
Määritellessään
ansioitaan
tulee
itsetyöllistyneen
arvioida omaa työtaakkaansa ja sen arvoa palkkana. Sekä eläkkeenhenkilön
määrä että
arvioida
omaariippuvat
työtaakkaansa
ja sen arvoa
palkkana. Sekä eläkkeen määrä että
eläkemaksut
toteutuneista
ansioista).
eläkemaksut riippuvat toteutuneista ansioista).

YLEISIMMÄT TYÖNTEKIJÄMAKSUT VUONNA 2010
Sosiaaliturvamaksu
Kaikki työnantajat
Työntekijän eläkelaki (TyEL)
Sopimustyönantaja, jolla on vähintään yksi vakituinen
työntekijä tai vähintään 7386 € ansiot viimeiseltä
kuudelta kuukaudelta ja palkka joka ei ylitä 1,65
miljardia euroa vuodessa, työntekijöiden ikä 18-68
vuotta
Työntekijän eläkelaki (TyEL)
Väliaikainen työnantaja, jolla ei ole vakituisia työntekijöitä
ja jonka ansiot ovat vähemmän kuin 7386 € kuuden kuukauden ajalta

%
2.23

21.8

22.4

Yrittäjien eläkelaki (TyEL)
Perustuu vahvistettuihin YEL ansioihin

•
•

alle 53-vuotias yrittäjä

21.2

yli 53-vuotias yrittäjä

22.4

•

yrittäjä, joka on perustanut yrityksensä ensimmäistä kertaa
alle 53-vuotias, 25 % alennus 48 kuukaudelta

15.9

yli 53-vuotias, 25 % alennus 48 kuukaudelta

16.8

Ryhmähenkivakuutus
Laskutetaan yhdessä vahinkovakuutusmaksujen kanssa

%

Työttömyysvakuutus
1 846 500 € ansioihin asti
1 846 500 € ylittäviltä ansioilta
Työnantajan osuus TyEL:n mukaan vakuutetusta osakkaasta
Osuus TyEL:n mukaan vakuutetusta osakkaasta

0.75
2.95
0.75
0.15

Vahinkovakuutusmaksut
Keskimäärin 0,3-8 %

1.00

Velvollisuudet

Vakuutetun henkilön sairasvakuutusmaksut
% palkasta
Maksu sisältyy veroprosenttiin, sitä ei erikseen peritä palkasta.

2.40
2.52
1.64

• työntekijän päivittäinen korvaus 1,47 % ja hoitokorvaus 0,93 %
• työntekijän päivittäinen korvaus 1,05 % ja hoitokorvaus 1,47 %
• Tukien saajat/ eläkkeen ja tukien saajat, hoitokorvaus 1,64 %

€€

TULORAJAT
TyEL:n mukaan vakuutetun henkilön minimitulo €/kk
Yrittäjän minimiansiotulo €/vuosi
YEL:n alaiset liiketoiminnat
YEL:n alla ansaitun tulon maksimimäärä €/vuosi
YEL:n alla ansaitun tulon minimimäärä €/vuosi osa-aika eläkkeelle
Yrittäjän oikeus työttömyystukiin, jos minimitulo on €/vuosi
Työttömyyseläkkeeseen oikeutetun henkilön minimitulo € /kuukausi
Työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeutetun
henkilön minimitulo € /kuukausi

Lisätietoja
saa osoitteesta
www.palkka.fi,
www.etk.fi ja
www.tyoelake.fi

51.57
6 775.60
153 875.00
13 551.19
8 520.00
600.00
644.56

TYÖNTEKIJÄN OSUUDET
Eläkevakuutuksen osuus, alle 53-vuotias henkilö
Eläkevakuutuksen osuus, yli 53-vuotias henkilö,
seuraavan kuun alusta alkaen
Työttömyysvakuutuksen osuus

%
4.50
5.70
0.40

ENNAKKOPERINTÄ, YRITYKSET
Yritys maksaa veroja, jotka perustuvat joko meneillään olevan tilikauden
tuloarvioon tai edellisen tilikauden verotettaviin tuloihin. Veroviranomaiset
määrittelevät verojen määrän ja antavat yritykselle ennakkoveron perintälaskun ja
tilisiirtolaput.
Kuluneen tilikauden jälkeen yritys saa veroilmoituksen, jonka perusteella verot
tasataan. Erotus joko maksetaan veronpalautuksena tai peritään lisäverona.
Yrityksellä on oikeus hakea ennakkoveroa koskevaa muutosta. Hakemukseen
tulee tarvittaessa liittää välivaiheen tilinpäätös sekä budjetti tai muu selvennys.
Erimuotoisten
yksityisyritysten
tuloveroilmoitukseen
liitetään
useita
samankaltaisia säännöksiä. Kuitenkin esimerkiksi voitonjakotilanteissa niihin
liittyvät säännöt eroavat toisistaan, koska yritysten rakenteellisissa muodoissa on
eroja.

Velvollisuudet

TÄRKEIMMÄT VEROTUSPERIAATTEET ERIMUOTOISISSA
YHTIÖISSÄ
Jokaisessa yritysmuodossa yksityisen yrityksen liiketoiminnalla saavutetut voitot
jaetaan pääomatuloon ja ansiotuloon perustuen yrityksen nettovarallisuuteen.
Mitä suurempi pääomatulon osuus on, sitä suurempi on myös yrityksen
nettovarallisuus. Mikäli yrityksellä ei ole lainkaan nettovarallisuutta, tulot verotetaan
kokonaisuudessaan ansiotulona. (Nettovarallisuuden arviointi eroaa hieman
erilaisissa yritysmuodoissa. Nettovarallisuuden voi arvioida tällä yksinkertaisella
esimerkillä: Nettovarallisuus = liiketoimintavarallisuus – maksuvelvollisuudet.)
Nettovarallisuuden laskeminen sellaisille pienille yrityksille, joilla on pieni
nettovarallisuus, suosii muita yritysmuotoja kuin osakeyhtiöitä.
Työntekijöiden, yrittäjien, eläkeläisten, jne nettotulo on joko ansiotuloa tai
pääomatuloa.
Pääomatulo on pääomatuloveron (28 %) alainen.
Ansiotulo on progressiivisen ansiotuloverotuksen alainen. Ansiotulovero vaihtelee
0 % ja 52 % välillä (sisältää kunta-, kirkko- ja valtioverot sekä hoitokorvaukset ja
päivärahat).

Lisätietoja
saa osoitteesta
www.taloushallintoliitto.fi
Lisätietoja
saa osoitteesta
www.htm.fi

Verottavaa ansio

Veromäärä

Veromäärä, kun

tuloa

alaraja

Alarajan ylittävä, %

13 100–21 700

8

7

21 700–35 300
35 300–64 500
64 500

610
3 058
9 482

18.00
22.00
30.50

Osakeyhtiölle on vain yksi tulo, jonka kiinteä vero on 26 %. Kun verrataan
verotaakkaa eri yritysmuotojen välillä, kannattaa ottaa huomioon yrityksen verotus
ja yrittäjän yksilöverotus (varsinkin, jos kyseessä on osakeyhtiö).
TILINPITOVELVOLLISUUS
Kirjanpitolain mukaan jokainen on velvollinen pitämään kirjaa yrityksestään tai
ammatillisista toimistaan.
TILINTARKASTAJAN VALINTAVELVOLLISUUS
(Osakeyhtiöt, osuuskunnalliset, avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt) Nykyisen lain mukaan
työhän voidaan valita vain virallinen tilintarkastaja, eli joko Keskuskauppakamarin
hyväksymä tilintarkastaja (KHT) tai hyväksytty tilimies(HTM) tai yritys, joka tarjoaa yksilöllisiä
tilintarkastuspalveluita (KHT tai HTM-yhteisö). Tilintarkastaja voi kuitenkin jäädä valitsematta
sellaisessa yrityksessä, jossa vain yksi seuraavista edellytyksistä on täyttynyt sekä kuluneen
tilinpitokauden että sitä välittömästi edeltäneen kauden aikana:
• Omaisuustaseen kokonaissumma ylittää 100 000 €;
• Sen liikevaihto tai voitto vasta-arvo ylittää 200 000 € tai
• Työntekijöiden määrä on keskimääräisesti yli kolme
Yksityisen elinkeinonharjoittajan ei tarvitse valita tilintarkastajaa.

Velvollisuudet

Velvollisuudet

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN
Työterveydenhuoltolain mukaan työntekijän tulee järjestää omalla kustannuksellaan
työterveyshuolto, jonka avulla ehkäistään ja hallitaan työhön ja työolosuhteisiin liittyviä
terveydellisiä riskejä ja ongelmia sekä suojellaan ja edistetään työntekijöiden
turvallisuutta, työkykyä ja terveyttä.
Työterveyshuollosta voidaan laatia sopimus terveyskeskuksen, yksityisen
terveyspalveluja tarjoavan yrityksen tai työterveyshuoltopalvelujen kanssa. Se
voidaan järjestää myös yhdessä muiden yritysten kanssa. Kansaneläkelaitos maksaa
hyvityksiä yleensä n. 50-60 % kustannuksista. Loput kulut voidaan vähentää yrityksen
verotuksessa.
Myös yrittäjällä on oikeus järjestää itselleen työterveyshuoltoa, mutta se ei ole lain
määräämää. Yrittäjän terveydenhuollon kustannusten hyvitykset ovat 50 % KELA:n
määrittelemään ylärajaan saakka. Työnantajan tulee hakea hyvityksiä kuuden (6)
kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä.

Lisätietoja
saa esimerkiksi osoitteesta
Condia Oy, Sepänkatu 17,
2. kerros, 90100 Oulu
puhelin 010 345 3812

Yrittäjä voi hakea työterveydenhuollon kustannuksien hyvityksiä kuusi (6)
kuukautta lukien siitä päivästä, kun kulut tulivat maksettaviksi.
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