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Vakuutusedustajien myynnin arvonlisäverotus

Arvonlisäverottomat myynnit

Arvonlisäverolliset myynnit

•Arvonlisäverolain 44 §:n mukaan:
•Veroa ei suoriteta vakuutuspalvelun myynnistä ja
välityksestä.
•Vakuutuspalveluna pidetään myös
vakuutushakemusten käsittelyä, vakuutuksen
voimassaoloaikana välittömästi vakuutuksen
hoitoon liittyviä palveluja, vakuutustaloudellisia
palveluja, eläkkeitä ja vakuutuskorvauksia koskevia
ratkaisu-, laskenta- ja päätöspalveluja, eläkkeiden
ja vakuutuskorvausten suoritus- ja
tilastointipalveluja, eläkevastuu- ja
eläkemenoennustepalveluja sekä
vakuutustoimintaan liittyviä
vahingontarkastuspalveluja

•Arvonlisäverolain 1 §:n 1 momentin 1 kohdan
mukaan:
•Arvonlisäveroa suoritetaan valtiolle liiketoiminnan
muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja
palvelun myynnistä

Arvonlisäverodirektiivin 135 artiklan
mukaan jäsenvaltioiden on vapautettava
verosta:
•vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnat, mukaan
lukien näihin liiketoimiin liittyvät
vakuutuksenvälittäjän ja vakuutusasiamiehen
palvelujen suoritukset

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä

C-453/05, Ludwig

C-124/07, J.C.M. Beheer BV

"Palvelujen on kokonaisuutena arvioiden muodostettava
sellainen erillinen kokonaisuus, jolla täytetään
välityspalvelun erityiset ja olennaiset tehtävät, jotta
palveluja voitaisiin pitää verosta vapautettuina liiketoiminta."

Ominaispiirteiltään vakuutuksenvälittäjän tai
vakuutusasiamiehen toimintoja ovat muun muassa
vakuutussopimusten tekeminen ja tarjoaminen omasta
aloitteesta ja itsenäisesti, vakuutuskirjojen siirtojen käsittely,
vakuutuskirjojen antaminen, provisioiden laskeminen sekä
tietojen antaminen vakuutusyhtiöille ja
vakuutuksenhaltijoille.
Näistä palveluista muodostuvaa kokonaisuutta oli tuomion
mukaan pidettävä arvonlisäverottomana liiketoimena, joka
liittyi vakuutuksenvälittäjän tai vakuutusasiamiehen
palvelujen suoritukseen.

C-235/00, CSC Financial Services
Käsitteellä "välitys" tarkoitetaan sellaisen välittäjänä
toimivan henkilön toimintaa, joka ei toimi tiettyä
finanssituotetta koskevan sopimuksen osapuolena
Välitystoiminnalla tarkoitetaan palvelua, joka suoritetaan
sopimuksen yhdelle osapuolelle ja josta tämä osapuoli
suorittaa vastikkeen erillisenä välitystoimintana.
Välitys voi käsittää muun muassa sen, että toiselle
osapuolelle ilmoitetaan tilaisuuksista tehdä sopimus ja että
välittäjä on yhteydessä toiseen osapuoleen ja neuvottelee
asiakkaan nimissä ja puolesta vastavuoroisten suoritusten
yksityiskohdista.
Välityksen tavoitteena on siis tehdä se, mikä on tarpeen,
jotta kaksi osapuolta tekisivät sopimuksen, ilman, että
välittäjällä olisi omaa intressiä sopimuksen sisällön suhteen

EUT C-40/15, Aspiro
Ratkaisevaa ei ole se, että Aspiro ei ole
vakuutuksenvälittäjä eikä vakuutusasiamies. Kyseisen
yhtiön muodollinen asema ei nimittäin voi riittää sen
määrittämiseen, kuuluuko sen toiminta vapautuksen
soveltamisalaan vai ei.
Muissa kuin arvonlisäverodirektiivissä olevia määritelmiä ei
voida käyttää sellaisinaan arvonlisäverosta vapautettujen
liiketoimien soveltamisalan määrittämiseksi
arvonlisäverodirektiivin yhteydessä.

Korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytäntövälityspalvelu
KHO 2019:24
Päätös koski oppilaspaikan välitystä. Palvelu sisälsi oppilaiden tapaamisen
yhdessä heidän vanhempiensa kanssa, oppilaiden haastattelemisen tietojen
keräämiseksi heidän toiveistaan, ohjelmavaihtoehtojen etsimisen ja
oppilaiden kanssa eri vaihtoehtojen läpikäymisen ja sopimisen siitä, mihin
kouluun A Oy oli yhteydessä, koulujen kontaktoimisen, oppilaskandidaattien
tietojen toimittamisen kouluille ja mahdollisesti myös oppilaiden puolesta
vaihto-oppilasohjelman ehdoista neuvottelemisen
Ei ole perusteita katsoa, että välitystoiminnan käsitettä, joka EUT:n mukaan
on yhteisön oikeuden itsenäinen käsite, olisi tulkittava eri tavalla riippuen
siitä, onko kysymys verosta vapautetusta välitystoiminnasta vai
välityspalvelua koskevan myyntimaasäännöksen soveltamisesta.
Päätöksen mukaan palvelussa, jossa A Oy saattoi asiakkaansa ja
oppilaitoksen yhteen, jotta nämä voisivat tehdä keskenään sopimuksen, oli
kysymys välityspalvelusta, josta ei tullut suorittaa arvonlisäveroa
Suomessa myyntimaasäännöksen nojalla.

KHO 2016:137
A Oy suoritti investointipankkipalveluja. Myyntitoimeksiannoissa A Oy:n
tehtäviin kuului muun muassa potentiaalisten ostajatahojen etsiminen ja
yhteydenotot heihin, tarjousten arviointi, due diligence -prosessin suunnittelu
ja koordinointi sekä avustaminen neuvotteluissa ja esitysten ja
esitysmateriaalin teossa. Ostotoimeksiannoissa A Oy:n tehtäviin kuului muun
muassa asiantuntijoiden työn koordinointi, ostokohteen arviointi ja
analysointi, tarjousten laatiminen, dokumenttien kommentointi ja korjaus,
prosessin suunnittelu, due diligence -prosessin koordinointi sekä
avustaminen materiaalien valmistelussa.
Myynti- ja ostotoimeksiantoon liittyvää palvelukokonaisuutta pidettiin
arvonlisäverottomana arvopapereita koskevan liiketoimen välityksenä, josta
A Oy:n ei ollut suoritettava arvonlisäveroa.

Yhteenveto vakuutuksen välityspalvelusta
 Vakuutuksen välitystä, kun vakuutusedustaja suorittaa palvelukokonaisuuden, joka koostuu
esim. seuraavista tehtävistä:
– Vakuutusedustaja neuvottelee vakuutuksenantajan lukuun esimerkiksi sopimuksen sisällöstä,
vakuutusturvan laajuudesta, korvauksista, hinnasta ja voimassaolosta
– Välityspalvelun suorittaja voi tehdä vakuutuksenantajaa sitovia tarjouksia
– Sopimus tulee voimaan vakuutusedustajan suorittamien toimenpiteiden johdosta

 Vakuutuksen välityspalvelun suorittajan toiminnan tarkoituksena on vakuutussopimuksen
syntyminen ja voimaansaattaminen vakuutuksenantajan ja vakuutuksenottajan välillä ja
vakuutusedustajan saama palkkio on vastiketta tämän palvelun suorittamisesta.
 Kun palkkio on vastiketta välityspalvelusta, ei palkkion määräytymisen perusteella ole
merkitystä.

Myynnit, joista suoritetaan arvonlisäveroa
Vakuutustoimialaan liittyvät
palvelut, joita ei ole erikseen
säädetty arvonlisäverottomaksi
AVL 44 §:ssä

Muut palvelut ja tavarat, joiden
myynnistä suoritetaan
arvonlisäveroa (AVL 1 § ja 29 §)

-vihjeen antaminen

-toimitiloihin liittyvät veloitukset

-suositteleminen

ks. vero.fi: Ohje, kohta 2.6.1

-markkinointi

-kaikki muut palvelut ja tavarat, joita
ei ole säädetty arvonlisäverottomiksi

-ajanvaraus

-IT- ja laiteveloitukset

Arvonlisäveron vähennysoikeus

Arvonlisäverollinen
toiminta

Arvonlisäveroton toiminta

Vähennysoikeus suoraan
kohdistettavista kuluista

Ei arvonlisäveron
vähennysoikeutta

Vähennysoikeus yleiskuluista toimintojen suhteessa

Esimerkki vähennysoikeuksista:
Laitteen käyttökorvaus 1/2
 Vakuutusyhtiö X Oy veloittaa
laitteiden käyttökorvauksia B Oy:ltä
200 euroa (sis. alv)

Vakuutusyhtiö X
Oy

 Vakuutusedustaja B Oy ei veloita
laitteiden käyttökorvauksia edelleen.
Käyttökorvaus

Vakuutusedustaja
B Oy

 Vakuutusedustaja B Oy käyttää
laitteita verottomassa vakuutusten
myynnissä.
 Vakuutusedustaja B Oy:llä ei ole
arvonlisäveron vähennysoikeutta
Vakuutusyhtiö X Oy:n laskuttamista
käyttökorvauksista.

Esimerkki vähennysoikeuksista:
Laitteen käyttökorvaus 2/2
 Vakuutusyhtiö X Oy veloittaa
laitteiden käyttökorvauksia B Oy:ltä
200 euroa (sis. alv)

Vakuutusyhtiö X
Oy

Käyttökorvaus

Vakuutusedustaja
B Oy

Käyttökorvaus
Vakuutusedustaja
Tmi

 Vakuutusedustaja B Oy veloittaa
laitteiden käyttökorvauksia edelleen
Tmi:ltä 150 euroa (sis. alv)
 B Oy:llä on arvonlisäveron vähennysoikeus laitteiden käyttökorvausten
osalta siltä osin kuin B Oy veloittaa
ne edelleen Vakuutusedustaja Tmi:ltä

Esimerkki vähennysoikeuksista:
Tilojen käyttökorvaus 1/2

Vakuutusyhtiö X
Oy

Vuokraveloitus

Vakuutusedustaja
B Oy

 Vakuutusedustaja B Oy luovuttaa
Tmi:lle oikeuden käyttää kulloinkin
vapaana olevaa työpistettä. Veloitus
Tmi:ltä on 250 euroa (sis. alv)
Oikeus käyttää nimeämätöntä työpistettä
(24 %)

Käyttökorvaus
Vakuutusedustaja
Tmi

Vakuutusyhtiö X Oy veloittaa tilojen
käytöstä vuokraa B Oy:ltä 1 000 euroa
(ei sis. alv)

 Vakuutusedustaja B Oy:llä ei ole
arvonlisäveron vähennysoikeutta
vuokraveloituksesta, koska
Vakuutusyhtiö X Oy:n veloitus ei pidä
sisällään arvonlisäveroa

Esimerkki vähennysoikeuksista
Tilojen käyttökorvaus 2/2

Vakuutusedustaja
B Oy
Käyttökorvaus

Vakuutusedustaja
Tmi

 Vakuutusedustaja B Oy luovuttaa
Tmi:lle oikeuden käyttää kulloinkin
vapaana olevaa työpistettä. Veloitus
Tmi:ltä on 250 euroa (sis. alv)
Oikeus käyttää nimeämätöntä työpistettä
(24 %)

 Vakuutusedustaja Tmi:lle ei ole
vähennysoikeutta, jos harjoittaa vain
arvonlisäverotonta toiminta

Ilmoittautuminen alv-rekisteriin (ytj.fi)

Ilmoittautuminen

Vähäinen toiminta
10 000 euroa
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Hakeutuminen

Arvonlisäveron ilmoittaminen sähköisesti

Arvonlisävero on
oma-aloitteinen vero

Oma-aloitteisten verojen
verokausi on yleensä
kalenterikuukausi

Arvonlisävero ilmoitetaan ja
maksetaan verokausittain ja jokaiselta
verokaudelta annetaan ilmoitus

Yritys voi hakeutua pidennettyyn
verokauteen:
neljänneskalenterivuosi:
liikevaihtoraja 100 000 euroa
kalenterivuosi (alv):
liikevaihtoraja 30 000 euroa

Verohallinto ohjaa

Viranomaisaloitteinen
ohjaus v. 2019

Voit hakea kirjallista
ohjausta tai
ennakkoratkaisua

Vakuutusedustajien
matkakulut
Minna Palomäki / Verohallinto
Webinaari 9.10.2019

Esityksen sisältö
 Asunnon ja varsinaisen työpaikan välinen
matka

Esityksen lähtökohdat

 Vakuutusedustajalla on oma oy
(palkansaajana omassa oy:ssä) tai tmi

 Matka toissijaiselle työpaikalle
 Työmatka

 Vakuutusedustaja työskentelee
säännöllisesti vakuutusyhtiön toimistolla

 Tmi-yrittäjän lisävähennys

Esityksen tavoite
 Tiedät, milloin vakuutusedustajan oma osakeyhtiö voi maksaa vakuutusedustajalle
(palkansaajalle) verovapaita matkakustannusten korvauksia
 Tiedät, milloin tmi-yrittäjä voi saada lisävähennyksen

Asunnon ja työpaikan välinen matka - yleistä
 Varsinainen työpaikka (TVL 72 b §)
• vakituinen työskentelypaikka
• myös lyhytaikainen työskentely
• voi olla useita
• liikkuva työ: paikka, jossa säilyttää työvälineitä

 Työnantaja ei voi maksaa verovapaita korvauksia
 Palkansaajalla vähennysoikeus (TVL 93 §)
• halvimman kulkuneuvon mukaan laskettuna (jos oma auto
halvin, vähennyksen määrä on 0,25 €/km vuonna 2018)
• omavastuu 750 €
• enintään 7 000 €
• Yrittäjäosakas saa vähentää vain, jos hän on saanut
verovuonna yrityksestään palkkatuloa (KHO 2008:69 ja
16.9.2008 t. 2240, ei julk.)

Asunnon ja työpaikan välinen matka - vakuutusedustaja
Esimerkki 1: faktat
 Vakuutusedustaja asuu Helsingissä ja hänellä on oma osakeyhtiö V Oy
 V Oy:n ja vakuutusyhtiön välillä on toimeksiantosopimus
 Vakuutusedustaja myy vakuutusyhtiön vakuutuksia pääkaupunkiseudulla
 V Oy maksaa kuukausittain vakuutusyhtiölle tilavuokraa, jota vastaan V Oy:llä on oikeus
käyttää vakuutusyhtiön tiloja Helsingissä osoitteessa X
 Vakuutusedustaja tapaa asiakkaita yleensä heidän kotonaan, välillä myös toimistolla
 Vakuutusedustaja käy toimistolla viikoittain
 Vakuutusedustaja tekee välillä töitä myös kotona

Asunnon ja työpaikan välinen matka - vakuutusedustaja
Esimerkki 1: ratkaisu
 Vakuutusedustajalla on varsinainen työpaikka vakuutusyhtiön toimistolla
 Työnantaja (oma oy) ei voi maksaa verovapaita matkakustannusten korvauksia
 Vakuutusedustaja voi vähentää matkakulut verotuksessaan asunnon ja työpaikan välisinä
matkoina halvimman kulkuneuvon mukaan laskettuna, jos omavastuu ylittyy
 Yrittäjäosakas voi vähentää, jos nostaa yhtiöstään palkkaa vähintään matkakulujen verran

Toissijaiseen työpaikkaa tehty matka
 Toissijainen työpaikka (TVL 71 §)
• palkansaajan toinen varsinainen työpaikka
• työnantajan vakituinen toimipaikka, jossa työntekijä työskentelee säännöllisesti
• sijaitsee toisella paikkakunnalla kuin ensisijainen varsinainen työpaikka
• yleensä ensisijainen varsinainen työpaikka on se paikka, jossa työntekijä pääasiallisesti
työskentelee ja jonka läheisyydessä on hänen vakituinen asuntonsa

 Työnantaja voi korvata palkansaajalle verovapaasti (palkanmaksusta riippumatta):
• matkustamiskustannukset (km-korvaus, matkaliput)
• kohtuulliset majoituskustannukset

 Työnantaja ei voi maksaa verovapaasti päivärahaa, ateriakorvausta tai yömatkarahaa

Toissijaiseen työpaikkaa tehty matka
 Palkansaaja voi vähentää (jos työantaja ei ole korvannut):
• asunnon ja toissijaisen työpaikan väliset matkakuluja
 todellisten kulujen mukaan tulonhankkimiskuluina
 ei omavastuuta, enimmäismäärää eikä halvimman kulkuneuvon vaatimusta

• majoituspaikan ja toissijaisen työpaikan väliset matkakuluja
 asunnon ja työpaikan välisinä matkoina
 halvimman kulkuneuvon mukaan, omavastuu 750 €, enimmäismäärä 7 000 €

• kohtuulliset majoituskulut
• ei voi vähentää lisääntyneitä elantokustannuksia

Toissijaiseen työpaikkaan tehty matka - vakuutusedustaja
Esimerkki 2: faktat
 Vakuutusedustaja asuu Jyväskylässä ja hänellä on oma osakeyhtiö V Oy
 V Oy:n ja vakuutusyhtiön välillä on toimeksiantosopimus
 Vakuutusedustaja myy vakuutusyhtiön vakuutuksia Keski-Suomessa
 V Oy maksaa kuukausittain vakuutusyhtiölle tilavuokraa, jota vastaan V Oy:llä on oikeus
käyttää vakuutusyhtiön tiloja Jyväskylässä ja Äänekoskella
 Vakuutusedustaja tapaa asiakkaita yleensä heidän kotonaan, välillä myös toimistolla
 Vakuutusedustaja käy Jyväskylän toimistolla keskimäärin 2 krt/vko ja Äänekoskella 1 krt/vko
 Vakuutusedustaja tekee välillä töitä myös kotona

Toissijaiseen työpaikkaan tehty matka - vakuutusedustaja
Esimerkki 2: ratkaisu
 Jyväskylän toimisto on vakuutusedustajan ensisijainen varsinainen työpaikka ja
Äänekosken toimisto on toissijainen työpaikka


V Oy ei voi maksaa verovapaita korvauksia kotoa Jyväskylän toimistolle tehdyiltä
matkoilta



V Oy voi maksaa matkustamiskustannukset (km-korvaukset) Äänekosken toimistolle

Äänekoski

Asunnon ja työpaikan välinen
matka

Jyväskylä

Työmatka - yleistä
 Edellytykset (TVL 72 §):
•

matka tehdään erityiselle työntekemispaikalle

•

matka on tilapäinen

•

matka tehdään työtehtävien vuoksi

 Työnantaja voi maksaa verovapaita matkakustannusten korvauksia (TVL 71 §)
•

matkustamiskustannukset (esim. km-korvaus ja matkaliput)

•

päiväraha (etäisyys- ja aikarajaedellytys)

•

ateriakorvaus

•

majoittumiskorvaus

•

yömatkaraha

 Korvausten euromäärät ja maksamisen edellytykset Verohallinnon kustannuspäätöksessä

Työmatka - päiväraha
 Korvataan kohtuullisia ruokailu- ja muiden elantokustannusten lisäystä
 Maksaminen ei edellytä selvitystä lisääntyneistä elantokustannuksista
 Aikavaatimus: kokopäiväraha 10 h, osapäiväraha 6 h
 Etäisyysvaatimus
• yli 15 km etäisyydellä varsinaisesta työpaikasta TAI asunnosta, riippuen kummasta matka alkanut
JA
• yli 5 km etäisyydellä varsinaisesta työpaikasta JA asunnosta

 Ilmainen ateria puolittaa päivärahan (kokopäiväraha 2 ateriaa, osapäiväraha 1 ateria)
 Palkansaaja voi selvitystä vastaan vaatia vähennystä, jos työnantaja ei ole maksanut
• todelliset kulut tai muun selvityksen puuttuessa yhtenäistämisohjeen mukaan (15 €/28 € v. 2018)

Työmatka - vakuutusedustaja
Esimerkki 3: faktat
 Vakuutusedustaja asuu Oulussa ja hänellä on oma osakeyhtiö V Oy
 V Oy:llä ja vakuutusyhtiöllä on toimeksiantosopimus
 Vakuutusedustaja myy vakuutusyhtiön vakuutuksia Oulun seudulla ja Pohjois-Suomessa
 V Oy maksaa kuukausittain vakuutusyhtiölle tilavuokraa, jota vastaan V Oy:llä on oikeus
käyttää vakuutusyhtiön tiloja Oulun kahdessa toimistossa ja Pohjois-Suomessa
 Vakuutusedustaja tapaa asiakkaita yleensä heidän kotonaan, välillä myös toimistolla
 Vakuutusedustaja käy Oulun toimistoilla viikoittain, Kempeleessä ja Limingassa noin 3 krt/kk,
Kemissä ja Torniossa noin 2 krt/kk ja satunnaisesti myös Rovaniemellä ja Ylitorniossa
 Vakuutusedustaja tekee välillä töitä myös kotona

Työmatka - vakuutusedustaja
Esimerkki 3: ratkaisu
 Vakuutusedustajalla on varsinainen työpaikka Oulun toimistoilla, joissa hän käy
säännöllisesti viikoittain
 Työnantaja ei voi maksaa verovapaita matkakustannusten korvauksia
 Oulun toimistojen väliset matkat ovat kahden varsinaisen työpaikan välisiä matkoja.
Työnantaja voi korvata matkakulut ennakonpidätystä toimittamatta (veronalaisia)

 Muut toimistot ovat erityisiä työntekemispaikkoja
 Käynnit satunnaisia, kun niitä on vähemmän kuin kerran viikossa tai alle viikko
kuukaudessa
 Työnantaja voi maksaa km-korvauksia ja päivärahaa verovapaasti, jos aika- ja
etäisyysrajat täyttyvät

 Asiakkaiden luona vakuutusedustaja työskentelee erityisellä työntekemispaikalla

Lisävähennys 1/2
 Tmi-yrittäjä ei voi maksaa itselleen palkkaa eikä matkakustannusten korvauksia
 Tmi-yrittäjä voi saada verotuksessaan lisävähennyksen = hyvitys tilapäisistä
työmatkoista aiheutuneista lisääntyneistä elantokustannuksista ja elinkeinotoimintaan
liittyvistä yksityisvarallisuuteen kuuluvalla autolla tehdyistä matkoista (EVL 55 §)
 Tehdään verotusta toimitettaessa (ei kirjata kirjanpitoon, kirjanpitoon todelliset kulut)
 Myönnetään samoin edellytyksin kuin palkansaajalle olisi mahdollista maksaa
verovapaata päivärahaa (aika- ja etäisyysrajat) tai km-korvauksia
 Myönnetään todellisten kulujen lisäksi; enimmäismäärä on päivärahojen ja
kilometrikorvausten enimmäismäärien ja todellisten kirjanpitoon tai muistiinpanoihin
kirjattujen kustannusten erotus

Lisävähennys 2/2
 Lisävähennys ei kata matkalla syntyneitä matkustamis- ja majoittumiskuluja, vaan ne
vähennetään tositteisiin perustuen normaaleina liiketoiminnan kuluina
 Työmatka = tulonhankkimiseen tai säilyttämiseen liittyvää matkaa, jonka tmi-yrittäjä
tilapäisesti tekee tavanmukaisen toiminta-alueensa ulkopuolelle
 Tavanmukainen toiminta-alue = tmi-yrittäjän pysyvät toimipaikat
 Pysyvä toimipaikka = toimipaikkaa, jolla työskentely on pitkäaikaista, säännöllistä ja
jatkuvaluonteista (verrattavissa työntekijän työskentelyyn varsinaisella työpaikalla)

Tmi-yrittäjän matkat ja lisävähennys
Esimerkki 4: faktat
 Vakuutusedustaja asuu Kuopiossa ja hänellä on oma toiminimi Tmi T
 Tmi T:llä ja vakuutusyhtiöllä on toimeksiantosopimus
 Vakuutusedustaja myy vakuutusyhtiön vakuutuksia Itä-Suomessa
 Tmi T maksaa kuukausittain vakuutusyhtiölle tilavuokraa, jota vastaan Tmi T:llä on oikeus
käyttää vakuutusyhtiön tiloja Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Joensuussa
 Vakuutusedustaja tapaa asiakkaita yleensä heidän kotonaan, välillä myös toimistolla
 Vakuutusedustaja käy Kuopion ja Siilinjärven toimistoilla viikoittain ja Joensuussa 1 krt/kk
 Vakuutusedustaja työskentelee välillä myös kotonaan

Tmi-yrittäjän matkat ja lisävähennys
Koti

Elinkeinotoimintaan liittyvä työmatka,
lisävähennys autokuluista ja lisääntyneistä elantokustannuksista*

Asunnon ja työpaikan välinen matka

Toimisto Siilinjärvellä
käynnit viikoittain
= pysyvä toimipaikka

Asunnon ja työpaikan välinen matka

Toimisto Joensuussa
käyntikertoa 1/kk

Elinkeinotoimintaan liittyvä työmatka,
lisävähennys autokuluista ja lisääntyneistä elantokustannuksista*
Elinkeinotoimintaan liittyvä matka,
lisävähennys autokuluista

Tavanomainen
toiminta-alue

Toimisto Kuopiossa
käynnit viikoittain
= pysyvä toimipaikka

* = jos etäisyys- ja aikarajat täyttyvät

Tmi-yrittäjän matkat ja lisävähennys
Esimerkki 4: ratkaisu
 Vakuutusedustajalla on pysyvä toimipaikka Kuopion ja Siilinjärven toimistoilla
(=tavanomainen toiminta-alue)
 Matkat kotoa toimistoille ja sieltä kotiin ovat yksityisajoa ja vakuutusedustaja voi vähentää
kulut asunnon ja työpaikan välisinä matkoina
 Kuopion ja Siilinjärven toimiston väliset matkat oikeuttavat km-korvauksen suuruiseen
lisävähennykseen

 Joensuun toimistolla vakuutusedustaja työskentelee tavanomaisen toiminta-alueen
ulkopuolella
 Vakuutusedustaja voi tehdä verotuksessaan lisävähennyksen (km-korvaus & päivärahat)

 Asiakkaiden
ulkopuolella

luona

vakuutusedustaja työskentelee

tavanomaisen toiminta-alueen

 Vakuutusedustaja voi tehdä verotuksessaan lisävähennyksen (km-korvaus & päivärahat)

Ohjeita
 Työmatkakustannusten korvaukset verotuksessa
 Matkakustannusten vähentäminen palkansaajan verotuksessa
 Liikkeen- ja ammatinharjoittajien sekä maataloudenharjoittajien
matkakustannusten vähentäminen

Palvelukatko 1.−8.11.2019. Hoida veroasiat ennakkoon!
 Palvelukatkon takia
– OmaVero on suljettu (1.11. klo 15.30−8.11. klo 9)
– Asiakaspalvelu voi antaa vain yleisneuvontaa 4.−6.11.

 Palvelukatkon aikana
– Arvonlisäveroilmoituksia ja muita ilmoituksia voi antaa taloushallinto-ohjelmistojen ja
Ilmoitin.fi:n kautta normaalisti.
– Tulorekisteri on käytössä normaalisti.

 Lue lisää: vero.fi/palvelukatko
 Palvelukatko johtuu tietojärjestelmän päivityksestä.

