
 

 

 

 

 

 

 
ANSIOTULOT (TVL 61 §) 
muun muassa: 

• palkkatulo (TVL 61 §) 
• eläketulo (TVL 61 §) 
• sosiaalietuudet (TVL 61 §) 
• elinkeinotoiminnan ansiotulo-osuus (TVL 62 §) 
• maatalouden ansiotulo-osuus (TVL 62 §) 
• osinkotulon ansiotulo-osuus listaamattomasta yhtiöstä (TVL 62 §) 
• osuuskunnasta saatu ylijäämä, ansiotulo (TVL 33 e §) 
• hankintatyön arvo (TVL 63 §) 
• luontoisetu (TVL 64 §) 
• porotaloudesta saatu ansiotulo (TVL 44 §) 
• peitelty osinko (TVL 33 d §) 

 tulonhankkimiskulut (TVL 29, 31 ja 93 - 95 a) 

Puhdas ansiotulo (jos negatiivinen, vahvistetaan ansiotulolajin tappio) 

Valtion- ja kunnallisverotuksessa tehtävät vähennykset 
• eläkevakuutusmaksut (TVL 96 ja 96 a §) 
• merityötulovähennys (TVL 97 §) 
• veronmaksukyvyn alentumisvähennys (TVL 98 §) 
• lahjoitusvähennys (TVL 98 a §) 

Valtionverotuksessa tehtävät 
vähennykset 

• eläketulovähennys (TVL 100 §) 

Kunnallisverotuksessa tehtävät 
vähennykset 

• eläketulovähennys (TVL 101 §) 
• invalidivähennys (TVL 104 §) 
• opintorahavähennys (TVL 105 §) 
• ansiotulovähennys (TVL 105 a §) 
• perusvähennys (TVL 106 §) 

 

Valtionverotuksen verovuoden 
ansiotulo 

Kunnallisverotuksen verovuoden tulo 

- edellisten verovuosien ansiotulolajin tappiot (TVL 118 §) 

Valtionverotuksen verotettava 
ansiotulo 
 vero progressiivisen tuloveroasteikon 
mukaan (TVL 124 §) 

Kunnallisverotuksen verotettava tulo 
 vero kunnan tuloveroprosentin mukaan 
(TVL 130 §) 

Verosta tehtävät vähennykset 
• työtulovähennys (TVL 125 §) 
• lapsivähennys (TVL 126 a §) 
• valtionverotuksen invalidivähennys 

(TVL 126 §) 
• valtionverotuksen 

elatusvelvollisuusvähennys (TVL 127 §) 
• kotitalousvähennys (TVL 127 a - c §) 
• alijäämähyvitys (TVL 131 - 134 §) (jos ei 

voida vähentää osittain tai kokonaan, 
vahvistetaan pääomatulolajin tappio) 

Verosta tehtävät vähennykset 
• työtulovähennys (TVL 125 §) 
• lapsivähennys (TVL 126 a §) 
• kotitalousvähennys (TVL 127 a - c §) 
• alijäämähyvitys (TVL 131 - 134 §) 

• erityinen alijäämähyvitys (TVL 131 - 
134 §) 

• opintolainavähennys (TVL 127 d - e §) 

• erityinen alijäämähyvitys (TVL 131 - 
134 §) 

• opintolainavähennys (TVL 127 d - e §) 

Maksuunpantava vero Maksuunpantava vero 

PÄÄOMATULOT (TVL 32 §) 

muun muassa: 
• korkotulo (TVL 33 §)  
• osinkotulo listatusta yhtiöstä (TVL 33 a §) 
• osinkotulon pääomatulo-osuus listaamattomasta 
yhtiöstä (TVL 33 b §) 
• osuuskunnasta saatu ylijäämä, pääomatulo (TVL 33 
e §) 
• henkivakuutustuotto ja pitkäaikaissäästämisestä 
saatu tulo (TVL 34 - 35 §) 
• elinkeinotoiminnan pääomatulo-osuus (TVL 38 - 41) 
• maatalouden pääomatulo-osuus (TVL 38 - 41 §) 
• metsätalouden pääomatulo (TVL 43 §) 
• porotaloudesta saatu pääomatulo (TVL 44 §)  
• luovutusvoitto (TVL 45 §)  
• osakaslaina (TVL 53 a)  
- tulonhankkimiskulut (TVL 29, 31 ja 54  - 54 c §) 

Puhdas pääomatulo 

 luovutustappio, joka on jäänyt vähentämättä 
luovutusvoitoista (TVL 50 §)  
 vaatimuksesta elinkeinotoiminnan tai maatalouden 
tappio (TVL 59 §) 
 korkomenot ja takausvelan korko (TVL 58 - 58 b §) 
 
Jos nämä vähennykset ovat suuremmat kuin puhdas 
pääomatulo (TVL 60 §) 
 pääomatulolajin alijäämä, josta 30 % vähennetään 
ansiotulosta menevästä verosta alijäämähyvityksenä 

 vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen ja 
pitkäaikaissäästämissopimuksen maksut (TVL 54 d §) 
 
Jos edellä mainitut vähennykset ja nämä maksut ovat 
suuremmat kuin puhdas pääomatulo (TVL 60 §) 
 maksuista 30 % vähennetään ansiotulosta 
menevästä verosta erityisenä alijäämähyvityksenä 

Verovuoden pääomatulo 

- edellisten verovuosien pääomatulolajin tappio (TVL 

118 §) 
Verotettava pääomatulo  
Verotettavasta pääomatulosta tuloveroa 30 % ja 
30.000 euroa ylittävältä osalta 34 % (TVL 124 §)  
 lapsivähennys (TVL 126 a §)  
 kotitalousvähennys (TVL 127 a - c §)  
 opintolainavähennys (TVL 127 d - e §)  
Maksuunpantava vero  

Elinkeinotoiminnan tulolähde 

jaettava yritystulo (TVL 30) 

pääomatulo ansiotulo 

 

Maatalouden tulolähde 

jaettava yritystulo (TVL 30) 

pääomatulo ansiotulo 

 

 

Henkilökohtainen tulolähde 

(muun toiminnan tulolähde) 

pääomatulo ansiotulo 

 

 


