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Virtuaalivaluutan realisoinnista saatujen tulojen 
verotus
 Virtuaalivaluuttojen verotuksesta on kerrottu Verohallinnon ohjeessa 

(VH/5083/00.01.00/2019) Virtuaalivaluuttojen verotus 

 Virtuaalivaluutan luovuttamiseen sovelletaan tuloverolain luovutusvoiton 

verotusta koskevia säädöksiä (KHO 2019:42). 

– Virtuaalivaluuttaa pidetään tuloverolain 45 §:n 1 momentissa tarkoitettuna omaisuutena, mutta 

se ei kuitenkaan ole arvopaperi. 

 Virtuaalivaluutan arvonmuutos realisoituu verotettavaksi jokaisella kerralla 

erikseen esimerkiksi sillä hetkellä, kun

– virtuaalivaluutta vaihdetaan mihin tahansa viralliseen valuuttaan. Merkitystä ei ole sillä, 

jätetäänkö varat esimerkiksi välittäjän hallinnoimalle tilille vai siirretäänkö ne verovelvollisen 

tilille.

– virtuaalivaluutasta luovutaan siirtämällä se toiselle osapuolelle hankkimalla joitakin 

hyödykkeitä tai palveluita.

– virtuaalivaluutta vaihdetaan toiseen virtuaalivaluuttaan.

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48411/virtuaalivaluuttojen-verotus3/


Virtuaalivaluutan realisoinnista saatujen tulojen 
verotus

 Pienten luovutusvoittojen verovapaus

– Luovutusvoitto ei ole veronalaista tuloa, jos verovuonna luovutetun omaisuuden 

yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1 000 euroa (TVL 48 §:n 6 mom.)

 Luovutustappioiden vähennyskelpoisuus

– Omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio vähennetään omaisuuden luovutuksesta saadusta 

voitosta verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuotena sitä mukaan kuin voittoa kertyy. (TVL 

50 §:n 1 mom.)

– vähennyskelpoinen luovutustappio, joka jää vähentämättä omaisuuden luovutuksesta 

saadusta voitosta, voidaan vähentää pääomatuloista.

– Virtuaalivaluuttaan kohdistuvaa menetystä ei voida vähentää luovutustappioon 

rinnastettavana menetyksenä, koska virtuaalivaluutta ei ole tuloverolaissa tarkoitettu 

arvopaperi. (TVL 50 §:n 3 mom.)



Virtuaalivaluutan louhinnasta saatujen tulojen 
verotus

 Louhinnasta saatu tulo on pääsääntöisesti ansiotuloa (proof of work - protokolla)

– Louhinnasta saatu tulo realisoituu louhijan tuloksi (TVL 110 §) sillä hetkellä, kun hän saa sen 

vallintaansa eli silloin, kun virtuaalivaluutta tai muu vastike siirtyy hänen hallinnoimalleen tilille, 

virtuaalilompakkoon tai muutoin hänen hallintaansa.

 Louhinnasta aiheutuneiden kulujen vähentäminen

– Louhinnasta aiheutuneet kulut ovat vähennyskelpoisia louhinnasta saatavasta veronalaisesta 

ansiotulosta. Kuluja ei tästä syystä voi vähentää enää myöhemmin, kun virtuaalivaluutan 

arvonnousu tulee verotettavaksi.

 lisääntyneet sähkökulut

 louhintaan käytettävän laitteiston hankintamenon voi myös vähentää louhinnasta saaduista tuloista. 

Vähennystä varten verovelvollisen on annettava selvitys siitä, kuinka paljon ja mihin laitteistoa 

käytetään. Merkitystä on myös sillä, missä määrin laitteistoa käytetään yksityiskäytössä.



Virtuaalivaluutan louhinnasta saatujen tulojen 
verotus

 Jos tietokonetta tai muuta laitetta on käytetty louhintatulon hankkimiseksi, vähennettävänä 

määränä voidaan pitää seuraavia prosenttiosuuksia laitteen hankintamenosta:

– 25 % näyttöä käytöstä satunnaisen louhintatulon hankintaan 

– 50 % näyttöä käytöstä louhintatulon hankintaan 

– 100 % näyttöä pääasiallisesta käytöstä louhintatulon hankintaan 

 Jos laitteen todennäköinen taloudellinen käyttöaika on yli kolme vuotta, hankintameno 

vähennetään poistoina. Poiston määrä on enintään 25 % menojäännöksestä. Jos laitteen 

hankintameno on enintään 1 000 euroa, voidaan sen todennäköisen taloudellisen käyttöajan 

yleensä katsoa olevan enintään kolme vuotta ja vähennys tehdään kerralla.  Jos laitteella on 

tulonhankintaan liittymätöntä käyttöä, ei tätä osuutta hankintamenosta voida vähentää.



Virtuaalivaluutan louhinnasta saatujen tulojen 
verotus

 Jos kyse on vakaasta tulonhankkimistoiminnasta, menot voi vähentää tulojen 

määrästä riippumatta. Tappio voidaan vahvistaa. 

 Jos kyse ei ole vakaasta tulonhankkimistoiminnasta, kuluja voidaan vähentää 

vain louhinnasta saatujen tulojen määrään saakka. Tappiota ei voida vahvistaa.



Esimerkki louhintakulujen vähentämisestä

 Kalle on ostanut tietokoneen, jonka ostohinta on ollut 1 200 euroa. Kalle on 

hankkinut tietokoneen yksityiskäyttöä varten, mutta käyttää sitä myös 

louhintaan. Tietokoneen ostohinnasta 50 % eli 600 euroa katsotaan 

verotuksessa vähennyskelpoiseksi menoksi. Koska verotuksessa 

vähennyskelpoinen hankintamenon osa on alle 1 000 euroa, Kalle voi vähentää 

600 euron vähennyskelpoisen hankintamenon kerralla jo tietokoneen 

ostovuonna.



Esimerkki louhintakulujen vähentämisestä

 Ville on ostanut tietokoneen, jonka ostohinta on ollut 3000 euroa. Ville on 

hankkinut tietokoneen yksityiskäyttöä varten, mutta käyttää sitä myös 

louhintaan. Tietokoneen ostohinnasta 50 % eli 1500 euroa katsotaan 

verotuksessa vähennyskelpoiseksi menoksi. Koska verotuksessa 

vähennyskelpoinen hankintamenon osa on yli 1000 euroa, hankintameno 

vähennetään poistoina. Poiston määrä on enintään 25 % menojäännöksestä. 

 Ville voi vähentää tietokoneen ostovuonna poistona 375 euroa (25% x 1500 

euroa eli 25% vähennyskelpoisesta osasta hankintamenoa).  Seuraavana 

vuonna Ville voi vähentää poistona 281,25 euroa. [(1500e - 375e) x 25%  eli 

25% menojäännöksestä]



Ilmoittaminen OmaVerossa

Ilmoita:

 virtuaalivaluutan vaihtamisesta tai käyttämisestä saatu tulo muun omaisuuden 

luovutusvoittona

 tappio muun omaisuuden luovutustappiona

 louhinnasta saatu tulo muuna ansiotulona

 louhintaan kohdistuvat kulut Vähennykset-vaiheen Tulonhankkimiskulut-kohdan 

kentässä muiden kuin palkkatulojen tulonhankkimismenot.



Ilmoittaminen OmaVerossa

 Ilmoita jokainen vaihtotapahtuma erikseen.

 Jos realisoitu virtuaalivaluutta on hankittu useassa erässä, laske jokaisesta 

erästä realisoituva arvonnousu tai -lasku erikseen. 

 Arvonmuutosta laskettaessa virtuaalivaluutat katsotaan käytetyksi siinä 

järjestyksessä kuin olet ne hankkinut, jos et muuta näytä. (FIFO-periaate)

 Laskelman tekemisessä voit käyttää FIFO-laskuria, joka löytyy vero.fi -sivuilta. 

 FIFO-laskuri - Verohallinto

 Älä lähetä tositteita. Verohallinto pyytää ne tarvittaessa.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/asioi-verkossa/verohallinnon_laskuri/fifo-laskuri/


Virtuaalivaluutan vaihtamisesta tai käytöstä 
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Louhinnasta saatujen tulojen ilmoittaminen 









Louhinnasta aiheutuneiden kulujen ilmoittaminen 









Ilmoittaminen paperilla

 Esitäytettyä veroilmoitusta ei palauteta, ainoastaan lomake:

– 9 Luovutusvoitto tai -tappio  (virtuaalivaluutan vaihtamisesta tai käytöstä saatu tulo tai 

tappio)

– 50A Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset (louhinnasta saatu tulo)

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/lomakkeet/kuvaus/9_luovutusvoitto_tai_tappio__laskelma_3/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/lomakkeet/kuvaus/50a-ansiotulot-ja-niist%C3%A4-teht%C3%A4v%C3%A4t-v%C3%A4hennykset/



