Veroinfoa taiteilijoille, freelancereille ja apurahansaajille (28.3.2019)
Chat-kysymykset ja vastaukset
Kysymys: Jos on saanut pelkkiä verovapaita apurahoja, niin hyötyykö niihin kohdistuvien menojen
ilmoittamisesta jotenkin?
Vastaus: Pääsääntöisesti ei voi hyödyntää.
Kysymys: Pitääkö maksaa vero kirjoittamistaan kirjoista, joita on ostanut kustannusyhtiöltä ja myynyt
omissa kirjaesittelyissä? Jos niin miten vero lasketaan? Kiitos vastauksesta
Vastaus: Kaikki myynnistä saadut tulot ovat veronalaisia. Myytyjen kirjojen hankintahinnan voi vähentää
tulosta.
Kysymys: Jääkö tuo materiaali saataville myöhemmin?
Vastaus: Käytettävä materiaali löytyy vero.fi:stä https://www.vero.fi/tietoaverohallinnosta/tietoa_verotuksest/esitys_ja_opetusmateriaali/verkkoseminaari/
Kysymys: Olen koostanut kirjan, johon olen kerännyt materiaalia noin viiden vuoden ajan. Painatin kirjan
vuonna 2018. Kuinka voin vähentää kuluja, joita on kulunut esim. 3-4 viime vuoden aikana?
Vastaus: Myyntitulosta voi esittää kuluja vähennettäväksi myyntivuonna. Lähtökohtaisesti kulut vähennetään
kuitenkin maksuvuonna.
Kysymys: Miten apurahan veronalaisesta osuudesta lasketaan veroprosentti? Otetaanko tuloina huomioon
myös verottoman apurahan osuus?
Vastaus: Vain veronalainen osuus apurahasta vaikuttaa veroprosenttiin. Voit laskea tulojen määrän mukaan
määräytyvän veroprosentin OmaVerosta. Asiaa voit arvioida myös veroprosenttilaskurin avulla.
Kysymys: Taiteilija on elinkeinoharjoittaja ja täyttää lomakkeen 5. Hänellä on työhuone, josta hän maksaa
vuokraa. Kun hänellä ei ole palkkatuloja, niin mistä hän voi vähentää asunnon ja työpaikan väliset
matkakulut vai vahvistetaanko hänelle henkilökohtainen tappio?
Vastaus: Asunnon ja varsinaisen työpaikan väliset matkat vähennetään mistä tahansa ansiotuloista. Jos
ansiotuloa ei ole, siitä voi muodostua ansiotulolajin tappio, joka voidaan vähentää 10 seuraavan vuoden
tulosta.
Kysymys: Koekuvauksiin matkustavan tulee itse vastata kustannuksistaan. Vain suurin piirtein joka
kymmenes koekuvaus tuo roolin. (Koekuvauksessa ei katsota näyttelijän taitoja vaan sitä' täyttääkö se
ohjaajan näkemyksen sopivuudesta.) Aina kun käsikirjoittaja kirjoittaa yli-ikäisen ylipainoisen ruman miehen
roolin niin minulle soitetaan. Miten merkitsen turhat matkat veroilmoitukseen?
Vastaus: Mikäli kyse on tulonhankkimistoiminnasta, sinulla on oikeus vähentää matkoista aiheutuneet kulut.
Kysymys: Työskentelen vakituisena päätoimisena tuntiopettajan lukiossa. Ostan paljon opetusmateriaalia
itse, koska työnantaja ei niitä osta. Voinko vähentää nämä tulonhankkimiskuluina?
Vastaus: Sinulla on oikeus vähentää tulonhankkimisesta johtuneet kulut selvityksen perusteella.
Tarvittaessa Verohallinto kysyy selvitystä.
Kysymys: Pidän luentoja eri tahoilla. Toiset tahot käsittävät luentopalkkion palkaksi, jotkut työkorvaukseksi.
Miksi? Onko jompikumpi oikein? Mitä merkitystä sillä on minun kannaltani?

Vastaus: Luentopalkkiot ovat pääsääntöisesti palkkaa.
Kysymys: Eroaako palkka ja työkorvaus vain työntekijäsopimuksella? Jos teen laskutuspalvelun kautta
asiakkaan tarpeeseen keikan, onko siitä saatava raha palkkaa vai työkorvausta?
Vastaus: Asia riippuu sinun ja laskutuspalvelun välisestä sopimuksesta.
Kysymys: Miten ilmoitetaan verottajalle teosmyynti (tulonhankintatoiminta) kun ei ole toiminimeä? Mitä
veroprosenttia siihen sovelletaan?
Vastaus: Ilmoita vähäiset teosmyynnistä saadut tulot OmaVerossa muuna ansiotulona. Voit laskea tulojen
määrän mukaan määräytyvän veroprosentin OmaVerosta. Asiaa voit arvioida myös veroprosenttilaskurin
avulla.
Kysymys: Sain työryhmälle apurahan vuonna 2018 työryhmän yhteyshenkilönä. Apurahaa ei ole nostettu
eikä sen tarkasta käytöstä ole vielä tietoa, koska projektin rahoitus ja aikataulu ovat vielä auki. Tuleeko
minun ilmoittaa tämä apuraha nyt ja miten tämä tehdään siten, ettei apurahaa katsota henkilökohtaiseksi
apurahaksi?
Vastaus: Jokainen ilmoittaa oman osuutensa saamastaan apurahasta OmaVerossa. Varaudu antamaan
selvitys pyydettäessä.
Kysymys: Miten verot hoidetaan silloin, kun kääntäjä tekee freelancerina töitä ulkomaiselle
käännöstoimistolle, joka maksaa käännöspalkkiot Paypalin kautta?
Vastaus: Asia vaatii lisäselvittelyä. Voit soittaa esimerkiksi palvelunumeroon 029 497 000. Lähtökohtaisesti
verot maksetaan ennakkoveroina Suomeen.
Kysymys: Olen kuvataitelija, mutta tarvin jatkan englantia kieli ja puhu henkilökohtaisesta tässä asia. Missä
Helsingissä voin palauta se vero tuloksia ja meno? Missä voin löydä freelancer vero palautus paperi?
Vastaus: Ilmoita vuoden 2018 tulosi ja menosi OmaVerossa. Tarvittaessa soita palvelunumeroomme 029
497 050. Siellä palvelemme englanniksi.
Kysymys: Millaiset maksulliset kurssit ja pätevöitymisopinnot ovat freelancerilla vähennyskelpoisia?
Vastaus: Nykyiseen ammattiisi liittyvä ammattitaitoa ylläpitävä koulutus. Katso lisätietoa vero.fi:stä
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48182/koulutusmenot-henkiloverotuksessa/
Kysymys: Ovatko kuulokkeet ja tuuletin työhuoneeseen vähennyskelpoisia?
Vastaus: Lähtökohtaisesti ovat vähennyskelvottomia elantomenoja, mutta riippuu toimintasi luonteesta.
Kysymys: Selkäkivut ovat pahentuneet vuosien varrella kotona työskentelyssä. Työskentelen 100% kotona,
onko sähköpöydän hankkiminen vähennyskelpoinen?
Vastaus: Terveydenhoitoon liittyvät kulut ovat lähtökohtaisesti vähennyskelvottomia elantomenoja.
Kysymys: Jos työhuone on kodin yhteydessä, onko työhuonevähennys max. 840€ vai 880 €? Löytyi kahta
infoa
Vastaus: Määrä vaihtelee vuosittain. Katso Verohallinnon tiedote
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-javahennykset/tulonhankkimiskulut/ty%C3%B6huonev%C3%A4hennys/

Kysymys: kysymys omaverosivustosta, jonka 2018 veropäätökseen tutustuin eilen: onko siellä nyt jo tai
tulossa tulokertymäsivu, josta voi seurata palkkojen ja työkorvausten maksua ja samalla omaa
veroprosenttia? En löytänyt ja olisi hyödyllinen
Vastaus: Tulorekisteriin ilmoitetut vuoden 2019 tiedot ovat tulossa OmaVeroon myöhemmin.
Kysymys: Koe-laulutilaisuuteen valmistautumiseen liittyy olennaisesti, että esitettävää materiaalia on
harjoiteltava laulunopettajan kanssa. Koe-esiintymiset ovat olleet minulle toistaiseksi ainoa tapa saada töitä.
Miksi koe-esiintymiseen liittyvää laulutuntia ei hyväksytä tulonhankkimiskuluksi?
Vastaus: Aloittelevalla esiintyjällä kyse on perusopintoihin rinnastettavista kuluista, jotka eivät ole
vähennyskelpoisia.
Kysymys: Voiko OmaVerossa lähettää cv:n liitteeksi taiteellisesta toiminnasta?
Vastaus: Ei voi, mutta tarvittaessa Verohallinto pyytää selvitystä asiasta.
Kysymys: Taiteilija on elinkeinonharjoittaja ja täyttää lomakkeen 5. Taiteilija on saanut verovapaita
apurahoja. Pitääkö vielä ilmoittaa apurahat lom 10 vai riittääkö lom 5 yhteissumma?
Vastaus: Apurahat ilmoitetaan lomakkeella 10 tai OmaVerossa kohdassa Apurahat.
Kysymys: Olen tehnyt vuonna 2018 väitöskirjaa aikuiskoulutustuella. Voinko vähentää verotuksessa
matkakuluja opiskelupaikalle, työhuoneen yms.
Vastaus: Opiskeluun liittyvät matkakulut ovat elantomenoja. Tieteen ja taiteen harjoittamiseen liittyvät kulut
ovat vähennyskelpoisia.
Kysymys: Miten ilmoitetaan print-on-demand -palveluiden kautta saaduista tuloista? Esim. kuvituskuvista
tulevat pienet rojaltit.
Vastaus: Sinun kannattaa olla yhteydessä Verohallinnon palvelunumeroon 029 497 002.
Kysymys: Jos apurahoihin kohdistuvien menojen ilmoittamista ei voi hyödyntää, niin miten on jos
apurahakautena syntyneen teoksen myy seuraavana vuonna - voiko tällöin esimerkiksi edellisen vuoden
materiaalikuluja ilmoittaa menoina?
Vastaus: Jos menot kohdistuvat apurahaan, ne täytyy vähentää sinä vuonna, kun kulut on maksettu.
Kysymys: Käytössäni on työhuone omistamastani asunnosta. Lasketaanko työhuonevähennykseen sekä
asuntolaina että vastike vai vain vastike?
Vastaus: Kaavamaisen työhuonevähennyksen lisäksi ei voi vähentää muita kuluja.
Kysymys: Jos apuraha on myönnetty vuonna 2018, mutta maksettu 2019 puolella, meneekö apurahan
ilmoittaminen vuoden 2018 sääntöjen mukaisesti, eli se ilmoitetaan vuoden 2018 tuloihin?
Vastaus: Ilmoita saamasi apuraha 2018.
Kysymys: Veroton matka-apuraha v 2019 on saatu tilille vuoden 2018 puolella ja kulut syntyvät vuonna
2019. Miten ilmoitetaan verottajalle?
Vastaus: Kohdeapuraha on verollista tuloa, mutta saat vähentää siihen kohdistuvat kulut, vaikka ne ovat eri
vuodelle. Ilmoita nämä OmaVerossa kohdassa Veronalaiset apurahat tai lomakkeella 10.

Kysymys: Miten ilmoitan apurahan, joka on myönnetty vuonna 2018, tullut tililleni 2018, mutta jolla
työskentelyn aloitan vasta vuonna 2020?
Vastaus: Ilmoita nämä vuoden 2018 tulona.
Kysymys: Teen toiminimellä satunnaisia töitä, vaikka olen eläkkeellä. Olen esim. viime vuonna kustantanut
kirjan, josta olen saanut tuloa. Onko jotain erityistä mitä tulee ottaa huomioon tässä tilanteessa?
Vastaus: Ilmoita tulot ja vähennykset veroilmoituksella.
Kysymys: Jos ostan työkäyttöön 800 euron tietokoneen ja päivitän sitä myöhemmin 400 eurolla, tuleeko
koneesta siinä vaiheessa yli tuhannen euron arvoinen, vai voiko vähennyksen edelleen tehdä ilman
poistoja? Ja toiseksi, miten määritellään tietokoneen käyttöikä?
Vastaus: Ellei päivityksiä tehdä oston yhteydessä, nämä käsitellään erillisinä. Tietokoneiden ja laitteiden
taloudellinen käyttöikä on yleensä vähintään kolme vuotta.
Kysymys: Is there any possibility to do the return in the TAx office? I am afraid of making mistakes online
and then cannot fix them. I would need really face-to-face help on this. Thank you.
Vastaus: Please contact 029 497 050.
Kysymys: Mikä on veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä?
Vastaus: Palautuspäivän näet OmaVerosta tai veroilmoituksestasi.
Kysymys: Mikä on ennakkoperintä rekisteri? Olen saamassa työkorvauksen, ja olen ymmärtänyt että
maksaja automaattisesti maksaa verot, olenko väärässä? Pitääkö veroista huolehtia itse?
Vastaus: Ennakkoperintärekisteristä löydät tietoa vero.fi:stä https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoayritysverotuksesta/ennakkoperintarekisteri/
Kysymys: Jos apurahat näkyvät summana jo veroilmoituksessa, niitä ei siis kannata erikseen yksilöidä
verokorttiin?
Vastaus: Veroilmoituksella ilmoitetaan jokainen apuraha erikseen OmaVerossa tai lomakkeella 10.
Kysymys: Miten ilmoitetaan freelancerin satunnaiset lisätulot (satunnainen soitonopetus, pikkukeikat)? Siis
ne tulot, jotka eivät näy tietenkään Omaverossa. On maksettu suoraan käteen/tilille. Entä jos yksityiset
henkilöt/yhdistykset maksavat joskus keikkapalkkiota stipendiluonteisesti – meneekö nämä ilmoitukset
keikkapalkkioiden kanssa samaan lisätuloilmoitukseen vai apuraha/stipendi-ilmoitukseen?
Vastaus: Ilmoita nämä muuna ansiotulona.
Kysymys: Eikö työpöytä ole taiteilijalle vähennyskelpoinen tarvikekulu?
Vastaus: Ammattitaiteilija voi vähentää työpöydän hankintakulut, mikäli hän sitä tarvitsee työssään.
Tavalliset huonekalut sisältyvät kuitenkin työhuonevähennykseen.
Kysymys: Kirjoitin kirjan. Möin 2018 sitä 200 Eurolla ja tekokulut olivat 2100 Euroa. Jos nyt saan vähentää
2018 vain myyntiä vastaavan määrän, minkä verran voin vähentää kuluja 2019 myynneistä?
Vastaus: Ilmoita tulot ja menot vuoden 2018 veroilmoituksella. Mikäli kyse on harrastusluonteisesta
toiminnasta, voit vähentää kuluja enintään tulojen verran. Vuoden 2019 kirjan myyntituloista voit vähentää
niitä kuluja, jotka jäivät vähentämättä edellisvuonna.

Kysymys: Harrastaja valokuvaajana haluaisin pikkusen saada kuluja takaisin, vaikka valokuvia myymällä.
Niin voiko viime vuonna ostettua kameraa saada vähennyksiin tänä vuonna myytäviin valokuviin? (Myyn
500€:n edestä kuvia ja viime vuonna ostettu kamera maksoi 1500€) Meneekö tuo harrastajana omaan vero
ilmoitukseen pelkästään.
Vastaus: Mikäli kyse on harrastusluonteisesta toiminnasta, voit vähentää kuluja enintään tulojen verran.
Kysymys: Onkohan ohjelmointivirhe jo korjattu? Taiteilija elinkeinoharjoittajana on vähentänyt MYELin ja
YELin lomakkeella 5. Esitäytetyn verolomakkeen verotuslaskelmassa ko eläkkeet oli ilmoitettu ansiotuloista
tehtävissä vähennyksissä. Tätä ei päässyt omaverossa korjaamaan.
Vastaus: Virhe korjataan viikon 14 aikana.
Kysymys: Milloin nyt keväällä on veroilmoituksen palautuspäivä? En ole saanut postin mukana esitäytettyä
veroilmoitusta, onkohan posti hukannut sen...?
Vastaus: Saat sen huhtikuun aikana postissa ja OmaVerossa. Palautuspäivä on merkitty veroilmoitukseen.
Jos olet maatalouden harjoittaja tai elinkeinon harjoittaja, sinun olisi jo pitänyt saada veroilmoitus ja näet
tilanteesi OmaVerosta.
Kysymys: Ilmoitetaanko tuohon Työvälineet-kohtaan tiedossa olevat kulut vai pitääkö itse laskea tuon
kaavan avulla?
Vastaus: Tarvitsimme tarkempaa tietoa asiasta.
Kysymys: Ymmärsinkö nyt siis oikein, että jos tekee vähennykset omaverossa ei lomaketta 11 täytetä
erikseen vaan pitää seikkailla omaveron omien systeemien keskellä?
Vastaus: Kyllä, juuri näin. Tiedot ilmoitetaan joko OmaVerossa tai lomakkeella.
Kysymys: Kun tekee taidetta tilaustyönä yksityishenkilöille, onko kyseessä myyntitulo vai työkorvaus?
En muutenkaan oikein tiedä miten lähteä ilmoittamaan näitä tuloja, olen pääasiassa opiskelija, niin katsoisin
lähinnä harrastetoiminnaksi, mutta mistä voin selvittää milloin tulonhankkimistoiminnan (oliko tämä oikea
termi?) rajat täyttyy?
Vastaus: Tilaustyö voi olla palkkaa tai työkorvausta. Lisätietoa kyseisestä asiasta löytyy Vero.fi:stä
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/73274/yritystoiminta-tulonhankkimistoiminta-jaharrastustoiminta-henkil%C3%B6verotuksessa/ Voit olla myös yhteydessä Verohallinnon palvelunumeroon
029 497 002.
Kysymys: Käsitelläänkö alv-rekisteröitymistä tässä webinaarissa?
Vastaus: Ikävä kyllä ei, mutta Verohallinnon Youtube-kanavalta löytyy Uuden yrittäjän verkkoseminaarin
tallenne, jossa asiaa käsitellään.
Kysymys: Mitä toi "tulonhankkimistoiminta" tarkoittaa? Tarkoittako se työtä? Teosmyyntiä?
Vastaus: Lisätietoa asiasta löytyy Vero.fi:stä https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohjehakusivu/73274/yritystoiminta-tulonhankkimistoiminta-ja-harrastustoiminta-henkil%C3%B6verotuksessa/
Kysymys: Lomake 10: Merkitäänkö kohtaan veronalaiset apurahat koko apuraha säätiöltä (esim.
vuosiapuraha 32 000€) vai pelkästään verovapaan summan (vuosittainen taiteilija-apuraha n. 20 000€)
ylittävä osuus (eli veronalaista vuosiapurahasta olisi noin 12 000€)
Vastaus: Merkitään koko saatu määrä.

Kysymys: Jos säätiö maksaa kahden henkilön apurahan 10 000 euroa hankkeen vastaavalle henkilölle, ja
vastaava siirtää osan apurahasta toiselle apurahan saajalle, miten ilmoitetaan verotukseen? Onko
verotuksen /veroilmoituksen kannalta väliä, jos apuraha maksetaan vastaavalle vuonna 2019 mutta toiselle
tekijälle vuonna 2020? Tosiasiallisestihan raha on ollut jo hankkeesta vastaavan tilillä.
Vastaus: Jokainen ilmoittaa itse saamansa apurahan.
Kysymys: ...täydennystä edelliseen kysymykseen: onko siis työ tulonhankkimistoimintaa, vaikka siitä ei saisi
tuloja? Eli siis taiteilijan perustyöni on kaikki tulonhankkimistoimintaa?
Vastaus: Kyse ei ole tulonhankkimistoiminnasta, jos toiminnasta ei kerry tuloja pidemmälläkään aikavälillä.
Lisätietoa tästä asiasta löytyy Vero.fi:stä https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohjehakusivu/73274/yritystoiminta-tulonhankkimistoiminta-ja-harrastustoiminta-henkil%C3%B6verotuksessa/
Kysymys: Yliopisto työnantajanani ei ole maksanut päivärahoja viime vuonna tekemistäni työmatkoista.
Kollegalta kuulin, että nämä voisi saada takaisin verotuksen kautta. Pitääkö paikkansa ja mistä tähän löytyy
ohje?
Vastaus: Voit vähentää lisääntyneet elantokustannukset ohjeen 2.4.1 kohdan mukaan
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48275/verohallinnonyhten%C3%A4ist%C3%A4misohjeet-vuodelta-2018-toimitettavaa-verotusta-varten/
Kysymys: Palkkatulo? Eläkehän rinnastetaan palkkatuloon. Miltä osin voin vähentää taitelijan menoja siletä.
Vastaus: Asiaa ei ole mahdollista vastata tässä yhteydessä. Ota yhteyttä palvelunumeroomme 029 497 002.
Kysymys: Pystyykö OmaVerossa lähettämään myös vapaamuotoisia liitteitä? Olen kaikki nämä vuodet
palauttanut veroilmoituksen paperisena, koska mukana on mennyt omia selvityksiä tulonhankkimiskuluista
sekä ammattiliittojen työnkuvauksia (teen erittäin kapean alan erikoisasiantuntijatöitä, joista verohallinnon
keskivertotyöntekijällä ei todennäköisesti ole edes perustason tietoa ilman näitä liiton tähän tarkoitukseen
laatimia työnkuvauksia). Onko edelleen pysyttävä paperilomakkeiden parissa?
Vastaus: Vain OmaVeron erikseen merkittyihin kohtiin voi antaa vapaamuotoista selvitystä. Tarvittaessa
Verohallinto kysyy lisätietoa.
Kysymys: "Aloitteleva esiintyjä" on tässä tapauksessa 15 vuotta alalla toiminut korkeakoulutettu näyttelijä.
On täysin normaali tilanne, että näyttelijä käy läpi koe-esiintymismateriaalin säestäjän tai laulunopettajan
kanssa, koska usein aikaa valmistautua on vähän ja materiaali voi olla täysin tuntematonta. Kyse ei ole
perusopinnoista vaan siitä, että olisi ylipäänsä mahdollista saada työtä. Ilman edellä mainittua
valmistautumista koe-esiintymiseen ei kannata mennä. Voitteko siis vastata esittämääni kysymykseen
uudelleen?
Vastaus: Emme ikävä kyllä pysty vastaamaan tässä näin yksityiskohtaiseen kysymykseen. Voit ottaa
yhteyttä Verohallinnon palvelunumeroon 029 497 002.
Kysymys: Olen itse toiminimellinen, joten on selvää, että täytän elinkeinoharjoittajan lomakkeen.
Ihmettelimme ystäväni kanssa, kun hän on alv-velvollinen (ja hänellä on siksi y-tunnus), mutta hänellä ei ole
toiminimeä. Omaverossa hänellekin tuli täytettäväksi elinkeinoharjoittajan lomake, eikä muita lomakkeita?!
Vastaus: Pyydä ystävääsi ottamaan yhteyttä Verohallinnon palvelunumeroon 029 497 004.
Kysymys: Miten pitkälle takautuvasti voi vähentää esim. työvälineen (tietokoneen 1 000 e) ja työhuoneen
käytön, jos on aloittanut kevytyrittäjänä 3 vuotta sitten, mutta ei ymmärtänyt ilmoittaa kaikista vähennyksistä
aikaisemmin?! Jos olen vähentänyt työhuoneen viime vuonna, mutta en 2 ed. vuonna, voiko sen vielä
vähentää 2 ensimmäiseltä vuodelta? Entä v. 2014 hankitun tietokoneen?
Vastaus: Voit hakea muutosta oikaisuvaatimuksella OmaVerossa.

Kysymys: Freelancerilla vuokra-auton vähennyskelpoisuus, kun ei ole omaa autoa ja työnantaja korvaa
kilometrit?
Vastaus: Kilometrikorvaus kattaa normaalisti auton käytöstä aiheutuneet kulut.
Kysymys: Työskentelen kotona. Kyseessä on vuokra-asunto. Onko osa vuokrasta vähennyskelpoinen?
Vastaus: Voit vähentää työhuonevähennyksen. Katso lisätietoa vero.fi:stä
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-javahennykset/tulonhankkimiskulut/ty%C3%B6huonev%C3%A4hennys/
Kysymys: Onko valtionkin maksama kohdeapuraha veronalaista tuloa?
Vastaus: Jos apuraha on saatu valtiolta tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa tai opintoja varten, se
on verovapaata.
Kysymys: Ovatko väitöskirjan tekijän osallistumiskulut yliopiston tutkijaseminaariin (esim. matka 350km
yliopistolle, majoitus yms.) elantomenoja vai tieteen harjoittamiskuluja?
Vastaus: Omaan tieteelliseen työhön liittyvät kulut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia.
Kysymys: Minulle myönnettiin väitöskirjan jälkeiseen työskentelyyn apuraha 2016. Apurahan pysyi
nostamaan vasta väiteltyäni tohtoriksi vuonna 2018 ei sitä ennen. Merkitsenkö tämän vuoden 2018
verotukseen?
Vastaus: Apuraha on sen vuoden tuloa, jolloin se on päätöksen mukaan ollut nostettavissa.
Kysymys: I had received a grant for research aboard in 2018 for a trip in Feb 2019. I have already sent my
2018 per-tax return report without including costs of the trip. Is there anyway that I can fix it now?
Vastaus: Yes, you can fix it by MyTax.
Kysymys: Kohdeapurahoihin vaaditaan yleensä kuitit, joita ei sitten saa omaan kirjanpitoonsa. Miten ne
sitten voi vähentää?
Vastaus: Jos apuraha on saatu julkisyhteisöltä tai yksityiseltä saatuna jää alle vuotuisen taiteilija-apurahan
enimmäismäärän ja se on annettu tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa tai opintoja varten, se on
verovapaata.
Kysymys: Pystyykö käytettynä työkäyttöön hankitun tietokoneen saamaan vähennykseen, jos sen ostaa
liikkeestä?
Vastaus: Kyllä, jos se on muuten vähennyskelpoinen.
Kysymys: Minkä mukaan elinkeinonharjoittaja voi vähentää matkakorvauksia, kilometrikorvaus ja
päivärahat?
Vastaus: OmaVerossa tai lomakkeella 5. Katso ohjeet Vero.fi:ssä https://www.vero.fi/syventavat-veroohjeet/ohje-hakusivu/48192/liikkeen_ja_ammatinharjoittajien_seka_m3/
Kysymys: Minulla ei näy stipendit tulona Omaverossa (yksityinen maksaja, verollinen summa). Teen myös
pikkukeikkoja freelancerina, alle tonni vuodessa, jotka menevät verotuksen kautta. Miten täytän tulot
Omaverossa, yhteen laskettunako, ja sitten apurahasummat erikseen eriteltynä?
Vastaus: Stipendit eivät näy vielä Omaverossa. Ilmoita apurahat omassa kohdassaan ja muut tulot omassa
kohdassaan erikseen.

Kysymys: Onko lomakkeet ja omavero toisensa poislukevia? Ts. jos haluan ilmoittaa veroni sähköisesti en
käytä erillisiä lomakkeita?
Vastaus: Juuri näin.
Kysymys: Miten ilmoitetaan apuraha, jos se on myönnetty työryhmälle?
Vastaus: Jokainen ilmoittaa saamansa apurahan erikseen.
Kysymys: if I get a grants about 30000 e, is the taxable grant that I have to write down in the form about
10000 e? Or I have to write down total amount and the taxable grant will be automatically calculated?
Vastaus: Report total amount.
Kysymys: Mistä löytyy ennakkoon jätettyihin kysymyksiin vastaukset?
Vastaus: Jos esitys ei antanut vastauksia kysymyksiin, soita palvelunumeroon 029 497 002.
Kysymys: Milloin englanninkielinen esitys on saatavilla?
Vastaus: Englanninkielinen esitys tulee Verohallinnon Youtube-kanavalle 12.4.
Kysymys: Apurahan ilmoitetaan sille vuodelle jolloin se on myönnetty, maksettu, vai käytetty? Jos minulle
on myönnetty alkuvuodelle 2019 apurahan mutta joudun käyttämään siitä puolet loppuvuodella 2018 ja loput
alkuvuodella 2019, ilmoitanko syksyllä 2018 maksettu osa vuoden 2018 tuloihin?
Vastaus: Apuraha on vielä vuonna 2018 sen vuoden tuloa, jona se on ollut nostettavissa apurahapäätöksen
mukaan. Vuodesta 2019 alkaen apuraha on sen vuoden tuloa, jona se maksetaan saajalleen. Apuraha tulee
ilmoittaa verotuksen tämän mukaisesti.
Kysymys: Sain viime vuoden puolella pienen muutaman tuhannen apurahan väitöskirjatyöhön. Tuleeko se
siis ilmoittaa verottajalle, vaikka olisikin verovapaata tuloa, apurahaverotuksen uudistuksen vuoksi vai
ylipäätään jokainen pienikin apuraha on ilmoitettava?
Vastaus: Apuraha on ilmoitettava määrästä riippumatta OmaVerossa tai lomakkeella 10, joilla on oma
kohtansa verovapaiden apurahojen ilmoittamiselle.
Kysymys: Miten freelancerin verokortin omaava pitää menetellä, jos juttupalkkiot ovat jääneet maksamatta
lehtiyrityksen lopetettua toimintansa. Voiko ne ilmoittaa verotuksessa vähennyskelpoisiksi?
Vastaus: Saamatta jääneet tulot eivät ole verotuksessa menoja eli ei voi ilmoittaa vähennyksenä
verotuksessa.
Kysymys: Minulle myönnettiin 1v apuraha vuonna 2016, jonka nostan vuosina 2019 ja 2021. Olisiko se
pitänyt ilmoittaa vuoden 2016 veroilmoituksessa?
Vastaus: Kyllä olisi pitänyt. Verovuodesta 2019 apuraha on kuitenkin sen vuoden tuloa, jona se maksetaan
saajalleen.
Kysymys: Jäi epäselväksi, onko edelleen omaehtoisesti järjestetyt opintomatkat esim. ulkomaille
poikkeuksellisen huomattavien taidenäyttelyjen tutkimiseksi vähennyskelpoisia matkakuluiltaan (yksin tehty
matka. päivät ainoastaan taiteen tutkimista)
Vastaus: Matkalla pitää olla riittävä yhteys tulonhankintaasi, joten tähän on mahdotonta antaa yksiselitteistä
vastausta tietämättä tarkemmin työstäsi ja matkan liittymisestä tähän.

Kysymys: Voinko vähentää esim. opetustyöstä saadun palkan verotuksesta konferenssimatkan, joka ei liity
opetustyöhöni vaan taiteelliseen tekemiseeni, josta kuitenkaan juuri nyt ei ole merkittäviä tuloja?
Konferenssissa esiintymisestä en saa palkkaa.
Vastaus: Jos/kun konferenssimatka ei liity tulonhankkimiseen, siitä aiheutuneet kulut eivät ole
vähennyskelpoisia.
Kysymys: Verottaja lähettää lomakkeen 5 vaikka ei ole elinkeinonharjoittaja ja kaikki tuloihin liittyvä on ollut
ilmoitettavissa ennen lomakkeella 15, nykyisin lomakkeilla 10 ja 11. Voiko lomakkeen 5 jättää täyttämättä
kuten aiemminkin, ja ilmoittaa tarvittavat tiedot em. lomakkeilla?
Vastaus: Lomake 5 tulee sinulle, koska ilmeisesti olet joskus ilmoittanut harjoittavasi elinkeinotoimintaa. Jos
tämä toiminta on päättynyt, sinun tulee ilmoittaa elinkeinotoiminnan loppuminen. Lopettamisilmoituksen voit
tehdä osoitteessa www.ytj.fi. Jos sinulle on jo lähetetty lomake 5, tulee sinun palauttaa ko. lomake tyhjänä,
jos ilmoitat tulosi ja menosi lomakkeilla 10 ja 11.
Kysymys: Ovatko yliopiston opiskelumatkat toiselle paikkakunnalle vähennyskelpoisia verotuksessa?
Käytän omaa autoa ja kuljen toisella paikkakunnalla opiskelemassa. Matka-avustusta Kela ei maksa.
Vastaus: Tutkintoon johtavasta koulutuksesta aiheutuneet menot ovat verotuksessa vähennyskelvottomia
elantomenoja.
Kysymys: Olen hankkinut ammatillista kirjallisuutta ulkomaisesta verkkokaupasta. Saako kirjat laittaa
verovähennettäviksi tullimaksuineen vai pelkästään kirjoista maksetun hinnan mukainen summa?
Vastaus: Saat vähentää kirjojen hankkimisesta aiheutuneet kulut eli myös tullimaksut.
Kysymys: Sain kohdeapurahan, josta maksan palkkion avustavalle kollegalle. Miten toimitan
ennakkopidätyksen palkkio-osuudesta ja ilmoitan veroilmossa?
Vastaus: Ks. Verohallinnon ohje https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohjehakusivu/48735/ennakonpid%C3%A4tyksen-toimittaminen2/
Kysymys: Tutkijalle on myönnetty 2018 vuoden työskentelyapuraha, joka maksetaan kolmessa erässä: yksi
erä loppuvuonna 2018 ja kaksi erää vuonna 2019. Ilmoitetaanko koko apuraha OmaVerossa kerralla
vuodelle 2018, vaikka suurin osa siitä käytetään 2019, vai ilmoitetaanko nostetut apurahaerät erikseen
molemmille vuosille?
Vastaus: Vuonna 2018 apurahan on kokonaan sen vuoden tuloa, jona se on nostettavissa, joten ilmoita
apuraha vuoden 2018 tulona.
Kysymys: Hei, miten apurahoista ja matkakuluista ilmoitetaan elinkeinoharjoittajan veroilmoituksessa, eli
siinä vaiheessa, kun taiteilijalla on toiminimi (lomake 5)?
Vastaus: Nämä ilmoitetaan edelleen henkilökohtaisena apurahana OmaVerossa tai lomakkeella 10.
Kysymys: Miten voin toimittaa ennakkopidätyksen apurahasta maksamastani palkkiosta avustavalle
kollegalle? Apuraha myönnetty vain minulle työskentelyyn sekä projektikustannuksiin, myös palkkioon
avustajalle.
Vastaus: Ks. Verohallinnon ohje https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohjehakusivu/48735/ennakonpid%C3%A4tyksen-toimittaminen2/
Kysymys: Olen tehnyt vapaaehtoista työtä, johon sain yksityiseltä säätiöltä 400e suuruisen apurahan
matkakuluihin ja oman auton käyttöön. Ei mene veroja tästä apurahasta?

Vastaus: Verotuksessa suoritusta voidaan pitää TVL 82 §:ssä tarkoitettuna verovapaana apurahana tai
stipendinä vain silloin, kun se on myönnetty opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten.
Muut tällä nimikkeellä maksetut suoritukset ovat veronalaista ansiotuloa. Voit kuitenkin vähentää matkoista
aiheutuneet kulut verotuksessasi.
Kysymys: Elatusapurahan menoista ilmoittaminen: miksi ilmoittaa, jos elatusapurahasta ei voi vähentää
mitään?
Vastaus: Tieteellisestä tai taiteellisesta työstä johtuneet kustannukset voi vähentää ansiotulojen hankinnasta
aiheutuneina menoina eli yleisinä tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneina menoina. Elantomenot
ovat kuitenkin vähennyskelvottomia.
Kysymys: Miten ilmoitan apurahan, joka sisältää sekä elatusapurahan ja kuluapurahan? Erittelenkö
kuluapurahan johon muuhun kohtaan?
Vastaus: Jokainen apuraha ilmoitetaan erikseen OmaVerossa tai 10 lomakkeella. Jos nämä on maksettu
yhdellä päätöksellä, apurahoihin kohdistuvat kulut vähennetään siten, että kuluapurahaan kohdistuvat
vähennykset vähennetään apurahasta (OmaVerossa tai lomakkeella 10). Muut tieteellisestä tai taiteellisesta
työstä johtuneet kustannukset voi vähentää ansiotulojen hankinnasta aiheutuneina menoina eli yleisinä tulon
hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneina menoina.
Kysymys: Freelancerin matkakulut siirtymisiä usean työpaikan välillä sekä kodin ja jonkun satunnaisen
työpaikan välillä, ilmoitettu kulut sekä julkisilla, että taksilla. Nyt pitää ilmoittaa matkapäivien lukumäärä sekä
matkojen yhteispituus. Mistä voin tietää päivittäisten bussimatkojen pituuden?
Vastaus: Voit hyödyntää internetistä löytyviä erilaisia karttapalveluita.
Kysymys: Onko 600 €:n matka-apuraha valtiolta verollista tuloa?
Vastaus: Verotuksessa suoritusta voidaan pitää TVL 82 §:ssä tarkoitettuna verovapaana apurahana tai
stipendinä vain silloin, kun se on myönnetty opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten.
Muut tällä nimikkeellä maksetut suoritukset ovat veronalaista ansiotuloa. Voit kuitenkin vähentää matkoista
aiheutuneet kulut verotuksessasi.
Kysymys: Työryhmä (4 hlöä) saa kohdeapurahan projektiin. Kuluja, ei kenenkään henkilökohtaista osaa.
Miten apuraha ilmoitetaan, vai jääkö se vain yhdyshenkilön "tuloiksi".
Vastaus: OmaVerossa tai lomakkeella 10 kohdassa merkitään rasti kohtaan "Apuraha on myönnetty
tutkimusryhmälle". Muutoin jokainen saaja ilmoittaa vain itse saamansa osuuden kohdassa "apurahan
määrä".
Kysymys: Ymmärsinkö oikein, että jos taiteilija tekee esim. installaatioita jne., joita ei saa myytyä, ja vaikka
työ olisi täyspäiväistä ja taiteilija työskentelisi vain tämän työn parissa, hän ei voi vähentää mitään
tulonhankkimismenoja, jotka kohdistuvat tämän työn tekemiseen?
Vastaus: Jos toiminnallasi on tulonhankkimistarkoitus, saat vähentää tulonhankkimismenot, vaikka tuloa ei
olisi. Jos toimintasi on enemmälti harrastuksen luonteista, saat vähentää menoja saamiesi tulojen verran.
Kysymys: Ymmärsinkö oikein: minulle myönnettiin apuraha 2018, mutta nostan sen vuoden 2019 aikana.
Tällöin se kuitenkin kuuluisi vuoden 2018 tuloihin ja minun pitäisi ilmoittaa se viime vuoden
veroilmoituksessa, kun se tulee, vai kuinka?
Vastaus: Juuri näin, koska vielä vuoden 2018 verotuksessa apuraha on kokonaan sen vuoden tuloa, jona se
on ollut päätöksen mukaan nostettavissa. Vuodesta 2019 alkaen apuraha on sen vuoden tuloa, jona se
maksetaan saajalleen.

Kysymys: Jos saan tänä vuonna apurahan, mutta nostan sen vasta ensi vuonna, niin silloin se kuitenkin
ilmoitetaan ensi vuoden tuloihin aikanaan sen vuoden veroilmoituksessa?
Vastaus: Vuodesta 2019 alkaen apuraha on sen vuoden tuloa, jona se maksetaan saajalleen.
Kysymys: Vaikuttaako tulonhankkimismenojen vähennys oikeuteen se tekeekö väitöskirjaa
aikuiskoulutustuella vai apurahalla?
Vastaus: Menot vähennetään apurahasta, jos apuraha on saatu väitöskirjan tekemistä varten. Väitöskirjan
tekemisestä aiheutuneet menot ovat tieteellisestä työstä johtuneina menoina vähennyskelpoisia
tulonhankkimismenoja.
Kysymys: Jos yksityinen säätiö maksaa 995e suuruisen apurahan gradun tekemiseen ja nimenomaan
matkakuluihin, ilmoitetaanko tämä apuraha verottajalle ja meneekö siitä veroa, kun kyseessä on vain
opinnäytetyön matkakulut?
Vastaus: Verotuksessa suoritusta voidaan pitää TVL 82 §:ssä tarkoitettuna verovapaana apurahana tai
stipendinä, kun se on myönnetty opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten.
Kysymys: Pystyykö käytettynä liikkeestä hankitun työtietokoneen vähentämään verotuksessa?
Vastaus: Käytettynä hankitun tietokoneen hankintameno on samalla tavoin vähennyskelpoinen kuin uutena
hankitun. Jos se on hankittu yksinomaan työkäyttöön, hankintameno vähennetään kokonaisuudessaan joko
kerralla (hankintameno enintään 1000 e) tai 25 %:n poistoina (hankintameno yli 1000 e).
Kysymys: Entä jos apurahaan kohdistuva MYEL eläkekulu maksetaan vuonna 2019 mutta kohdistuu
vuonna 2018 myönnettyyn veronalaiseen apurahaan? Miten se ilmoitetaan?
Vastaus: MYEL maksu vähennetään aina suoraan ansiotuloista sen maksuvuonna.
Kysymys: En kuule kunnolla, enkä siksi käytä puhelinta. Chatissa ei vastailla tällaisiin kysymyksiin (alvit,
verovähennykset) ja siellä sanotaan vain, että soita ja annetaan numero. Paikallisessa verotoimistossakin
minulle lykättiin käteen puhelinnumero (siitä on kyllä jo aikaa). Onko jotain keinoa päästä juttelemaan
naamakkain tai hoitaa kysymyksiään chatissa.
Vastaus: Verotoimistossa asiointi on aina mahdollista.
Kysymys: Jag har nu förstått att skatteverket räknar med tidsperioden då forskarstipendiet utbetalas. Hur är
det om stipendiegivaren betalar ut hela summan i december 2019, men pengarna ska i huvudsak användas
år 2020. Jag har pratat med stipendiegivaren som är beredd att skicka ett intyg till skatteverket över att
pengarna används 2020. Ni kan svara på finska!
Vastaus: Apuraha on vuodesta 2019 alkaen aina maksuvuoden tuloa. Jos vuonna 2019 saamaasi
apurahaan kohdistuu menoja, jotka aiheutuvat vasta seuraavana vuonna, voit vähentää ne kuitenkin
selvityksen perusteella vuoden 2019 apurahastasi.
Kysymys: Saimme kohdeapurahan näyttelyyn 5000 € kahdelle hengelle. Tilanvuokra ja muut maksoivat
3000€. Jäljelle jäänyt raha 2000€. Molemmille taiteilijoille jää siis 1000 € ilmoitettavaksi omassa
veroilmoituksessa. Ymmärsinkö oikein?
Vastaus: OmaVerossa tai lomakkeella 10 ilmoitetaan apurahan bruttomäärä ja erikseen kohdeapurahaan
kohdistuvat vähennykset. Kumpikin ilmoittaa oman osuutensa tulosta ja vähennyksistä.
Kysymys: Apurahan ilmoittamisesta vielä, jos minulle on myönnetty kokovuotinen apuraha (28 250), joka
sisältää 25 000 työskentelyrahaa, 1 500e kulurahaa ja laitokselle menevän yleiskustannusosuuden (1 750).
Ilmoitanko saaduksi apurahaksi siis tuon kokonaissumman, vai pelkän työskentelyosuuden, vai työskentely +
kulurahan?

Vastaus: OmaVerossa tai lomakkeella 10 ilmoitetaan myönnetyn (vuodesta 2019 alkaen saadun) apurahan
bruttomäärä ja erikseen siihen kohdistuvat vähennykset.
Kysymys: Minulle julkisyhteisön myöntämän vuoden työskentelyapurahan päätöspäivämäärä on vuodelta
2017 mutta maksatus alkanut vuonna 2018. Ilmoitan sen vuoden 2018 veroilmoituksessani?
Vastaus: Apurahan verovuosi määräytyy sen mukaan, miten apuraha on ollut myöntöpäätöksen mukaan
nostettavissa. Ilmoittaminen tämä mukaisesti. Vuodesta 2019 alkaen apuraha on sen vuoden tuloa, jona se
on maksettu saajalleen.
Kysymys: Jos apuraha, suuruudeltaan 1000e (säätiöltä) on myönnetty kokonaisuudessaan opinnäytetyön
matkakuluihin, niin onko veroja tästä maksettava?
Vastaus: Verotuksessa suoritusta voidaan pitää TVL 82 §:ssä tarkoitettuna verovapaana apurahana tai
stipendinä, kun se on myönnetty opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten.
Kysymys: Miten työryhmän tilapäisen, erityisen työntekemispalkkion verotus ilmoitetaan?
Vastaus: Työstä maksettu palkkio on saajalleen veronalaista ansiotuloa, sopimuksesta riippuen joko
palkkaa tai työkorvausta, ellei kyse ole TVL 82 §:ssä tarkoitetusta verovapaasta apurahasta tai stipendistä,
joka on myönnetty opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten. Jokainen saaja ilmoittaa
oman osuutensa tulonaan OmaVerossa tai tarkoitusta vastaavalla liitelomakkeella.
Kysymys: Olen saanut puolen vuoden apurahan (vajaa 12 000 euroa). Tämä raha on suunnattu täysin
väitöskirjan työskentelyapurahaksi. Tuleeko tästä summasta maksaa veroja?
Vastaus: Verotuksessa suoritusta voidaan pitää TVL 82 §:ssä tarkoitettuna verovapaana apurahana tai
stipendinä, kun se on myönnetty opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten. Edellytyksenä
lisäksi se, että kyse on ollut yleisesti haettavana olleesta apurahasta.
Kysymys: Yksityinen säätiö on myöntänyt minulle 3-vuotisen väitöstyöapurahan, jonka suuruus on 24 000
e/vuosi. Osa apurahasta on siis verotettavaa tuloa. Aloin maksatussuunnitelman mukaisesti nostaa
apurahaa heinäkuussa 2018 eli viime vuoden aikana nostin apurahaa yhteensä 12 000 e. Vuositasolla
apurahani ei viime vuonna siis ylittänyt verovapaan osuuden kynnystä, mutta "kuukausitasolla" ylitti.
Tarkastellaanko apurahaa vain vuositasolla, eli onko viime vuonna nostamani apuraha verovapaata?
Vastaus: Vuonna 2018 tulon verovuosi määräytyy sen mukaan, milloin apuraha on nostettavissa. Vuodesta
2019 alkaen apuraha on sen vuoden tuloa, jolloin se maksettiin saajalleen. Tarkastelu on verovuosikohtaista.
Kysymys: Onko saatavilla tietoa/erillistä seminaaria siitä, miten apurahojen verotus ja matkakulut toimii, kun
on elinkeinoharjoittaja?
Vastaus: Tuloverolain 82 §:ssä tarkoitetut apurahat ovat henkilökohtaista tuloa.
Kysymys: Kuuluvatko Grafia ja Kuvasto ja Freelance ohjelmatyöntekijät FOT ry julkishallinnon piiriin?
Vastaus: Eivät kuulu. Verohallinnon apurahaohjeessa on lueteltu ne tahot, jotka katsotaan julkisyhteisöiksi
apurahojen verotustilanteissa. https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48885/apurahojenstipendien-ja-tunnustuspalkintojen-verotus/
Kysymys: Onko asunnon ja työmatkan väliseen korvaukseen kilometrimäärä eli pitääkö työhuoneen sijaita
minimissään, kuinka kaukana kotoa? Entä jos työhuonematkat pitää suorittaa omalla autolla, koska usein
työpäivän aikana tarvitsee noutaa materiaaleja.
Vastaus: Asunnon ja työhuoneen välinen matka vähennetään verotuksessa halvimman kulkuneuvon
mukaan laskettuna riippumatta siitä, mitä kulkuneuvoa olet todellisuudessa käyttänyt matkaasi. Omaa autoa

ei pidetä halvimpana kulkuneuvona sen perusteella, että tarvitset autoa työssäsi. Minimikilometrimäärää ei
ole, mutta asunnon ja työpaikan välisten matkakulujen omavastuu on 750 euroa vuodessa.
Kysymys: Voitko suositella henkilöä Turussa joka on erikoistunut apurahaverotukseen? Tähän mennessä,
kun olen käynyt jonottamassa verotoimistossa, olen joka kerta saanut väärää tietoa, joka on johtanut siihen,
että olen joutunut maksamaan takaisin minulle aika isoja summia. Jos tänä vuonna ehkä saisi ne oikein.
Vastaus: Verohallinto palvelee asiakkaitaan verotoimistoissa ja yleisissä palvelunumeroissa.
Kysymys: Onko apurahalomaketta täytettävä, jos/kun saamani apuraha on 4kk verovapaa apuraha, ja olen
maksanut siitä Melan ja kun apuraha näkyy eriteltynä jo valmiissa verokortissani?
Vastaus: Silloin kun tietoja ei ole valmiina varsinaisella veroilmoituksella, jonka saat keväällä, sinun tulee
ilmoittaa saamasi apuraha OmaVerossa tai lomakkeella 10.
Kysymys: Lomake 10: Merkitäänkö kohtaan veronalaiset apurahat koko vuosiapuraha (säätiöltä) vai
pelkästään vuosittaisen verovapaan summan ylittävä osuus apurahasta?
Vastaus: Apurahan määränä ilmoitetaan koko bruttomäärä sekä apurahaan kohdistuvat vähennykset.
Verohallinto laskee apurahojen veronalaisen osuuden.
Kysymys: Olen ostanut toiminimelleni tietokoneen. Toiminimen toiminta on tappiollista. Käytän ko.
tietokonetta myös palkkatyössäni, voinko vähentää sen hankinnan palkkatuloista?
Vastaus: Voit vähentää tietokoneen hankintamenon siltä osin kuin et ole vähentänyt sitä
elinkeinotoiminnassa ja käytät konetta palkkatulon hankkimisessa. Huomaathan, että samaa hankintamenoa
ei voi vähentää kahteen kertaan.
Kysymys: Mitä verovähennys todellisuudessa tarkoittaa? Jos esim. pitäisi maksaa 1000 e veroa, mutta on
kuluja esim. 800 e edestä, jääkö sitten veroa maksettavaksi 200 e?
Vastaus: Tulonhankkimismenot vähennetään tuloista. Jos esimerkiksi sinulla on tuloa 5000 euroa ja
tulonhankkimismenoja 1000 euroa, veron määrä lasketaan 4000 eurosta.
Kysymys: Jos veroilmoituksessa näkyy apuraha ja myel:in osuus, vähennänkö edelleen lomakkeella 50
myelin osuuden?
Vastaus: Niitä vähennyksiä, jotka jo ovat veroilmoituksella valmiina, ei ilmoiteta toiseen kertaan. MYEL:ä ei
vähennetä apurahalomakkeella.
Kysymys: Pitääkö siis tutkimusapurahat ilmoittaa omaverossa itse silloinkin, vaikka säätiöt kertovat
välittävänsä tiedot apurahoista verottajalle ja ne näkyvät verotiedoissa valmiiksi yhteen laskettuna
summana?
Vastaus: Apurahat pitää ilmoittaa joko OmaVerossa tai lomakkeella 10, näitä tietoja ei ole veroilmoituksella
valmiina.
Kysymys: Jos vuoden aikana saa sekä työttömyyskorvausta, apurahaa että tekijänoikeuskorvauksia ja
työkorvausta, voiko esim. työhuonekuluja vähentää jostain näistä kuluista?
Vastaus: Kulut kohdennetaan vähennettäväksi verotuksessa niistä tuloista, joihin ne kohdistuvat.
Kysymys: Matkakorvaus halvimman kulkuneuvon mukaan! Monet keikkatyöt edellyttävät oman laitteiston
kuljettamista ja käyttöä työssä. Mikä on silloin matkakorvaus vähennys freelancerille?

Vastaus: Jos kyse on työmatkasta (tilapäinen matka erityiselle työntekemispaikalle), saat vähentää
matkakulut käyttämäsi kulkuneuvon mukaan. Jos olet työmatkalla käyttänyt omaa autoa, saat vähentää 0,25
euroa kilometriltä.
Asunnon ja varsinaisen työpaikan väliset matkakustannukset vähennetään halvimman kulkuneuvon mukaan
laskettuna riippumatta siitä, mitä kulkuneuvoa olet todellisuudessa käyttänyt matkaasi. Halvin on yleensä
julkinen kulkuneuvo. Omaa autoa voidaan pitää halvimpana esim. silloin, kun kuljetat mukanasi isokokoisia
tai painavia työvälineitä. Vähennys omaa autoa käyttäen on tällöin 0,25 euroa/kilometri.
Kysymys: Miten on mahdollista, että freelancerin tulonhankkimiskulujen hyväksymiseen vaikuttaa se kuka
käsittelijä käsittelee korjatun veroilmoituksen? Itselläni on käynyt vuosien aikana sekä niin, että lähes kaikki
haetut kulut hyväksytään ja heti seuraavana vuonna täysin samoja kuluja ei enää hyväksytäkään. Kollegalle
on jopa määrätty sakkoa siitä, että hän on hakenut tiettyä kulua korvattavaksi (käsittelijän mukaan aiheetonta
kulua), vaikka sen läpimeneminen on ollut aikaisempina vuosina täysin kiinni käsittelijästä (välillä on
hyväksytty ja välillä ei). Kuinka freelancer voisi osata ennakoida käsittelijän ajatuksia? Eikö ole kohtuutonta,
että saman ammatin edustajia kohdellaan täysin eriarvoisesti eli käsittelijän oman tulkinnan mukaan?
Vastaus: Vuosittain osa asioista valikoidaan tapauskohtaisesti tarkemmin tutkittavaksi ja on siis mahdollista,
että jonain vuonna jotain asiaa ei ole tutkittu samalla tarkkuudella kuin toisena vuonna.
Kysymys: Kun myyn kuvituskuvan ja kuvitukseen käyttöoikeudet niin lasketaanko alvit vain tehdyn työn
palkkiosta, käyttöoikeuden ollessa alvitonta? Esim. kuvituskuva 800 € + käyttöoikeus 800 € niin lasketaanko
loppusumma 800 x 1,24 (hinta) + 800 (käyttöoikeus) = 1792?
Vastaus: Sinun kannattaa olla yhteydessä palvelunumeroomme (Arvonlisäverotus) 029 497 014.
Kysymys: Asiakas osti teoksen, jonka maksun eräpäivä oli vuoden 2018 puolella. Asiakas maksoi kuitenkin
laskun vasta vuonna 2019. kumman vuoden veroilmoitukseen merkitsen myynnin?
Vastaus: Myynti merkitään sen vuoden veroilmoitukseen, jona asiakas on maksanut laskun eli vuoden 2019
veroilmoitukseen. Tilanne olisi toinen, jos olisit kirjanpitovelvollinen, jolla on suoriteperusteinen kirjanpito.
Kysymys: Jos maksan USA:ssa toimivalle yritykselle vuosimaksun videopalvelusta, pitääkö maksaa ALV
päälle oma-aloitteisesti kuten tavarahankinnoista, kun ne saapuvat Suomeen?
Vastaus: Sinun kannattaa olla yhteydessä palvelunumeroomme (Arvonlisäverotus) 029 497 014.
Kysymys: Missä vaiheessa tiedän olevani kirjanpitovelvollinen?
Jos teen freelancetyötä ilman toiminimeä tai yritystä, niin mikä on "statukseni"?
Vastaus: Jos tulosi ovat pääosin muuta kuin palkkatuloa etkä ole yrittäjä, toimintaasi pidetään verotuksessa
tulonhankkimistoimintana. Tuloa verotetaan tällöin tuloverolain (TVL) mukaisesti. Jos toimintasi on
yritystoimintaa, olet kirjanpitovelvollinen. Lisätietoa tästä rajanvedosta löytyy Vero.fi:stä
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/73274/yritystoiminta-tulonhankkimistoiminta-jaharrastustoiminta-henkil%C3%B6verotuksessa/.

