Palkka.fi palkanmaksajan apuna - verkkoseminaari 16.4.
Ennakkokysymykset
Onnistuuko vuosiloma palkka kirjanpito palkka.fissä?
Vastaus: Kyllä onnistuu. Palkka.fi:ssä voi kerryttää lomapäiviä työntekijälle ja maksaa
vuosilomapalkkaa, lomarahaa ja lomakorvausta. Palkka.fi:ssä on saatavilla myös lomaraportti.
Missä tilanteessa maksetaan tai voi maksaa työkorvauksena, ja mitä velvotteita työnantajalla liittyy
työkorvaukseen?
Vastaus: Työstä, tehtävästä tai palveluksesta maksettua vastiketta pidetään verotuksessa joko
palkkana tai työkorvauksena. Tällä rajanvedolla on merkitystä sekä suorituksen maksajan että
suorituksen saajan kannalta. Työnantajan on toimitettava palkasta ennakonpidätys ja maksettava
työnantajan sairausvakuutusmaksu. Palkansaajan verotuksessa palkka on aina hänen veronalaista
ansiotuloaan. Työkorvauksesta ei toimiteta ennakonpidätystä, jos sen saaja on
ennakkoperintärekisterissä. Työkorvaus voi olla työn suorittajan elinkeinotoiminnan tuloa tai muuta
ansiotuloa taikka hänen omistamansa yhtiön tuloa. Lisätietoja vero.fi:stä
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48037/palkka-ja-tyokorvausverotuksessa/
Palkka.fi:ssä yrityskäyttäjä voi maksaa myös työkorvauksia (pl. ennakkoperintärekisteriin kuuluva).
Esimerkiksi tilintarkastajan palkkion maksu onnistuu Palkka.fi:ssä.
Voinko aloittaa ohjelman käytön nyt helmikuun palkkoja maksaessani?
Vastaus: Palkka.fi:n käytön voit aloittaa koska tahansa, myös kesken vuoden. Jos olet
yrityskäyttäjä, voit tallentaa Palkka.fi:n ennen palvelun käyttöä maksamasi palkat. Tällöin
vuosittaiset ilmoitukset menevät oikein koko vuodelta. Lue lisää Palkka.fi ohjeesta
https://www.palkka.fi/ohjeet/ohje/y/11. Kotitalouskäyttäjä voi ottaa palvelun käyttöön myös kesken
vuoden. Kotitalous ei voi tallentaa aikaisemmin maksamiaan palkkoja palveluun. Tällöin tulee
huomioida, että myös aiemmin maksetut tulee ilmoitettua. Palkka.fi lähettää ilmoitukset vain
palvelun kautta lasketuista palkoista.
Miten tulorekisteri muuttaa kotitalouden palkkailmoitusta, kun olen palkannut kotiin lastenhoitajan,
jonka palkasta Kela maksaa hänelle osan suoraan (lastenhoidon tuki ja minä loput?
Riittääkö, että minulla on verkkopankkitunnukset palveluun?
Vastaus: Palkkojen ja mahdollisten tukien ilmoittaminen tapahtuu tulorekisteriaikana samalla
tavalla. Jos saat yksityisen hoidon tukea Kelalta, ilmoita palvelussa tuen määrä sekä mahdollinen
itse maksamasi palkan osuus. Palkka.fi lähettää nämä tiedot suoraan tulorekisteriin. Kela ilmoittaa
taas omat tietonsa tulorekisteriin.
Palkka.fi:n voit kirjautua henkilökohtaisia verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella ja sirullisella
henkilökortilla.
Miten yrityksen palkkailmoitus muuttuu. Miten yritys tunnistautuu palkka.fihin. Miten se kytkeytyy
tulorekisteriin? Pitääkö tehdä tupla työ?
Vastaus: 1.1.2019 lähtien tulorekisteriin annetaan palkkatietoilmoitus ja erillisilmoitus. Nykyiset
käytössä olevat ilmoitukset poistuvat käytöstä. Tulorekisteriin ilmoittamisesta ja tietosisällöistä voit
lukea tulorekisteri.fi:stä https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksenmaksajat/ilmoittaminen/

Jos käytät Palkka.fi:tä palkanlaskentaan, sinun ei tarvitse erikseen tehdä ilmoitusta enää
tulorekisteriin. Palkka.fi hoitaa ilmoittamisen puolesta suoraan tulorekisteriin eli sinun tulee hoitaa
vain palkanlaskenta ja sivukulujen sekä nettopalkan maksu. Huolehdithan, että pidät Palkka.fi:n
automaattisen ilmoitusliikenteen päällä. Näin varmistut siitä, että ilmoituksesi lähtee palvelusta
automaattisesti. Yritys voi tunnistautua Palkka.fi:n henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla,
mobiilivarmenteella, sirullisella henkilökortilla sekä Katso-tunnisteella.
Millä yritys tunnistautuu palkka.fihin 2019?
Yritys voi tunnistautua Palkka.fi:n henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella,
sirullisella henkilökortilla sekä Katso-tunnisteella.
Miten pystyn maksamaan rakennusalan palkkoja Palkka.fi:n kautta? Joka palkanmaksussa pitää
maksaa 7,7%:n palkanlisä ja lomapalkka maksetaan %-korvauksena, 14% kesällä ja 4,5%
talvilomapalkka. Haluaisin maksaa palkka.fi:n kautta ensi vuonna!
Palkka.fi:ssä on kotitalouskäyttäjille ja yrityskäyttäjille tarvittavat palkkalajit näiden maksamiseen.
Palkka.fi:ssä kotitalous voi tallentaa palveluun prosentin laskettaessa lomakorvausta. Yritys voi
taas tallentaa määrä ja a-hinta-kohdat. Palkka.fi ei huomioi työehtosopimuksia, joten tarkistathan
mahdolliset määräykset ja laskentaperusteet. Apua laskentaperusteiden selvittämiseen voit katsoa
alan työehtosopimuksesta tai olemalla yhteydessä alan liittoon.
Olisin kiitollinen, jos Palkka.fi'ssä onnistui myös lähetettyjen työntekijöiden (A1) palkanlaskenta.
Vastaus: Palkka.fi:ssä voi laskea palkkoja rajoitetusti verovelvolliselle työntekijälle, jolle on annettu
suomalainen henkilötunnus. Lue lisää Palkka.fi:n ohjeesta https://www.palkka.fi/ohjeet/ohje/y/155
Voiko Palkka.fi:n kautta ilmoittaa myös matkakulukorvaukset, joista menisi vuosi-ilmoitus
automaattisesti vuoden lopussa?
Vastaus: Kyllä voit ilmoittaa myös matkakulukorvaukset Palkka.fi:ssä. Tiedot menevät vuosiilmoitukselle suoraan ja 1.1.2019 tulorekisteriin.
Soveltuuko Palkka.fi tilitoimistojen käyttöön? Lähinnä satunnaisten työnantajien ja
kotitalousasiakkaiden kohdalla.
Vastaus: Kyllä soveltuu hyvin myös tilitoimistoille. Palkka.fi:tä tilitoimisto voi käyttää valtuutuksella
tai sähköisen asioinnin valtakirjalla asiakasyritysten ja kotitalouksien osalta.
15-22-vuotiaan kesätyöntekijän palkanmaksu asiaa. Mitä kaikkea kuluja tulee huomioida.
Vastaus: Työntekijän ikä vaikuttaa joihinkin palkasta perittäviin maksuihin sekä työnantajan
maksettaviin työnantajamaksuihin. Palkka.fi huomioi mahdolliset ikärajat ja perii/jättää perimättä
maksuja. Palkka.fi:n palkkalaskurilla kannattaa katsoa miten ikä vaikuttaa erilaisiin maksuihin
https://www.palkka.fi/palkkalaskuri/index.htm. Katso myös kooste, jossa on kerrottu mitä tulee
huolehti kun palkkaa työntekijän https://www.palkka.fi/Koti/Tiedote/Ohjeet#Tyosopimus
Miten yhdistys voi maksaa kokouspalkkioiden ennakonpidätyksen nykyään ja jatkossa ilman
katsotunnistetta?
Vastaus: Osa yhdistyksistä voi käyttää kirjautumiseen henkilökohtaisia tunnisteita. Osalla
yhdistyksistä jatkuu kuitenkin toistaiseksi Katso-tunnistautuminen.
Voiko palkkalajeja saada lisää tai sellainen syteemi missä voi itse määritellä ?
Esim. työpäivien lukumäärä?

Vastaus: Kiitos palautteesta. Viemme sen eteenpäin palvelun kehittäjille.
Onko tulossa minkäänlaista lomapalkkavelka laskentaa?
Vastaus: Palkka.fi:ssä voi kerryttää lomapäiviä työntekijälle ja maksaa vuosilomapalkkaa,
lomarahaa ja lomakorvausta. Palkka.fi:ssä on saatavilla myös lomaraportti.
Kotitalouden maksamat palkat, miten hoituu? Loman kertyminen ja lomakorvaukset.
Vastaus: Palkka.fi:ssä onnistuu kätevästi palkanmaksu myös kotitalouksilla. Tallenna omat ja
työntekijän tiedot. Palkanlaskennassa syötä bruttopalkka niin Palkka.fi tekee siitä tarvittavat
vähennykset automaattisesti. Palvelu lähettää ilmoitukset automaattisesti Verohallintoon,
työeläkeyhtiöihin ja Työttömyysvakuutusrahastoon. Huolehdi kuitenkin työtapaturma- ja
ammattitautivakuutuksen ilmoittamisesta erikseen vahinkovakuutusyhtiöön. Kotitalousvähennyksen
haku onnistuu Palkka.fi:stä myös samalla ja vähennys siirtyy suoraa esitäytetylle
veroilmoituksellesi.
Palkka.fi:ssä voi kerryttää lomapäiviä työntekijälle ja maksaa vuosilomapalkkaa, lomarahaa ja
lomakorvausta. Palkka.fi:ssä on saatavilla myös lomaraportti.
Jos palkkaan kotiin jotain apua, miten toimin?
Palkka.fi:n palkkalaskurilla voit arvioida palkan ja sivukulujen määrää
https://www.palkka.fi/palkkalaskuri/index.htm. Katso myös kooste, jossa on kerrottu mitä tulee
huolehti kun palkkaa työntekijän https://www.palkka.fi/Koti/Tiedote/Ohjeet#Tyosopimus
Tallenna omat ja työntekijän tiedot palveluun. Palkanlaskennassa syötä bruttopalkka niin Palkka.fi
tekee siitä tarvittavat vähennykset automaattisesti. Palvelu lähettää ilmoitukset automaattisesti
Verohallintoon, työeläkeyhtiöihin ja Työttömyysvakuutusrahastoon. Huolehdi kuitenkin
työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen ilmoittamisesta erikseen vahinkovakuutusyhtiöön.
Kotitalousvähennyksen haku onnistuu Palkka.fi:stä myös samalla ja vähennys siirtyy suoraa
esitäytetylle veroilmoituksellesi.
Jos yritykseni palkkaa apukäsiä, miten silloin toimitaan. Yritys on avoin yhtiö.
Palkka.fi:n palkkalaskurilla voit arvioida palkan ja sivukulujen määrää
https://www.palkka.fi/palkkalaskuri/index.htm. Katso myös kooste, jossa on kerrottu mitä tulee
huolehti kun palkkaa työntekijän https://www.palkka.fi/Koti/Tiedote/Ohjeet#Tyosopimus
Tallenna omat ja työntekijän tiedot palveluun. Palkanlaskennassa syötä bruttopalkka niin Palkka.fi
tekee siitä tarvittavat vähennykset automaattisesti. Palvelu lähettää ilmoitukset automaattisesti
Verohallintoon, työeläkeyhtiöihin ja Työttömyysvakuutusrahastoon. Huolehdi kuitenkin
työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen ilmoittamisesta erikseen vahinkovakuutusyhtiöön.
Kotitalousvähennyksen haku onnistuu Palkka.fi:stä myös samalla ja vähennys siirtyy suoraa
esitäytetylle veroilmoituksellesi.
Miten olisi tullut perustaa Palkka.fi-palveluun kilpailupalkinnon saajat, joilta menee veroa, mutta ei
sotua eikä tyel- tai työttömyysvakuutusmaksua? Miten virheet voidaan korjata, jos ilmoitukset on jo
lähetetty ja palkinnot maksettu? Miten väärin peritty sosiaaliturvamaksu palautetaan vai voidaanko
se palauttaa, jos työnantaja on palkka.fi:ssä tehnyt väärän ilmoituksen? Mihin tulisi ottaa silloin
yhteyttä, jos huomaa virheen, jota ei pysty enää korjaamaan palkka.fi:ssä? Voisiko joitakin
poikkeustapauksia varten palvelussa olla alasvetovalikko tai voisiko näistä olla vielä selkeämpää
ohjeistusta, koska poikkeuksia varmaan on. Palkinto ei ole käyttökorvaus eikä palkka. Vai olisiko
suositus ollut, että palkintoja ei kannata maksaa palkka.fi:n kautta. Veroa on kuitenkin maksettava
jokaisesta yli 20€:n palkintosummasta.

Vastaus: Valitettavasti kilpailupalkkion maksu ei onnistu palkka.fi:ssä jos se ei ole palkkiota. Jos
virheen palkanlaskennassa huomaa vuodenvaihteen jälkeen, tulee korjaukset tehdä suoraan
Verohallintoon, työeläkeyhtiöön ja Työttömyysvakuutusrahastoon suoraan.
Olen palkkaamassa ensimmäistä työntekijää, osa-aikaisena näin alkuun. Ei kysymyksiä, kaikki
tieto kelpaa.
Ennakonpidätysvelvollisuus
Suorituksen maksaja on velvollinen toimittamaan ennakonpidätyksen, jollei asiasta jäljempänä
toisin säädetä tai 6 §:n nojalla toisin määrätä. Suorituksen maksajaa koskevia säännöksiä
sovelletaan suorituksen sijaismaksajaan, jollei asiasta erikseen säädetä tai määrätä.
13 § (21.12.2016/1358)
Kotitalouksien maksama suoritus
Luonnollinen henkilö tai kuolinpesä ei ole velvollinen toimittamaan ennakonpidätystä eikä
maksamaan työnantajan sairausvakuutusmaksua, jos suoritus ei ylitä vuosittain 1 500 euroa tai jos
se ei liity ennakkoperintälain 9 §:n 3 momentissa tarkoitettuun maksajan toimintaan.
ennakkoperintälain 9 §:n 3 momentissa
Luonnollinen henkilö tai kuolinpesä (kotitalous) ei ole velvollinen toimittamaan ennakonpidätystä
samalle saajalle kalenterivuonna maksetuista suorituksista, jollei niiden määrä ylitä asetuksella
säädettävää määrää tai jollei suoritus liity maksajan elinkeino tai muuhun
tulonhankkimistoimintaan.
Kysymys
Tarkoittaako nämä, että jos maksaja on yksityishenkilö ei ole velvollisuutta pidättää veroa
vuositasolla 1500€ asti ja saajalla on ilmoitusvelvollisuus näistä tuloista omassa
veroilmoituksessaan?
Mitä kaikkea KOTITALOUDEN pitää tehdä ja huomioda palkatessaan satunnaisen työntekijän (ei
yrityksen kautta), esim. naapurin? Mitä kaikkea tämän TYÖNTEKIJÄN (eli yksityishenkilön) pitää
huomioida?
Vastaus: 1500e raja koskee kotitaloustyönantajaa ja sitä, että tarvitseeko pidättää
ennakonpidätystä ja maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksua. Ilmoittamisen osalta rajat ovat
paljon pienemmät. Jos palkka jää alle 1500e, on työntekijältä kuitenkin hyvä kysyä, pidätetäänkö
kuitenkin ennakonpidätys. Pyydä tällöin verokortti. Alle 1500e palkasta ei tarvitse maksaa
työnantajan sairausvakuutusmaksua, tämä on työnantajanmaksu eikä sitä vähennetä palkasta.
Vaikka palkka jäisikin alle 1500e, tulee tästä työnantajan kuitenkin ilmoittaa, vaikka veroa ei ole
pidätetty ja työnantajan sairausvakuutusmaksua ole maksettu. 1500e raja koskee Verohallintoa.
Verohallintoon ilmoittamisen raja kotitalouksilta on 200e/v. On kuitenkin hyvä huomioida, että
työttömyysvakuutusmaksun ja työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen raja on 1200e vuodessa
(kaikki työntekijät yhteensä). Työttömyysvakuutusmaksu tulee kuitenkin pidättää, vaikka palkat
jäisivätkin alle 1200e. Työnantajan osuus tulee maksettavaksi, jos palkat ovat yli 1200e.
Työeläkemaksun osalta alaraja on vielä matalampi ja jo yli 58,27e palkoista tulee ottaa TyELmaksu. Eli ilmoitusvelvollisuus työnantajalla on aina, vaikka palkat jäisivätkin alle esim. 1500e.
Työntekijän tulee aina tarkistaa veroilmoituksensa ja ilmoittaa mahdolliset siitä puuttuvat tulot.
1.1.2019 tulorekisteriin tulee ilmoittaa kaikki palkat eikä ilmoittamisen osalta alarajaa enää ole.
Palkka.fi huomioi ikärajojen lisäksi myös erilaisia euromääräisiä rajoja.

