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Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2018!

Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita seuraavasti:

- Kansallinen tulorekisteri
- Kulukorvaukset vuodelle 2018
- Luontoisetujen raha-arvoja vuodelle 2018
- Palkansaajan nettopalkasta perittävät maksut ja sotu-maksu 2018
- Ennakon täydennysmaksun maksuaikataulu ja korkovaikutukset
- Verotuksen korot
- Vuoden 2018 verokortit
- Veroilmoitusten jättöajat
- Lopuksi

                 
                  KANSALLINEN TULOREKISTERI
                  
                  
                     Seuraavassa asiaa ns. kansallisesta tulorekisteristä, joka tulee muuttamaan
                   nykyistä tapaa ilmoittaa tulotiedot esim. verottajalle suuresti.
                   Hallituksen esityksessä 134/2017 todetaan, että laki tulotietojärjestelmästä
                   on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2018 mutta lakia sovellettaisiin 1.1.2019 tai
                   sen jälkeen maksettuja suorituksia koskeviin tietoihin. Työnantajien ja muiden
                   ilmoitusvelvollisten on saatettava järjestelmänsä kuntoon vuoden 2018 aikana.

                   Verohallinto tulee jatkossa ylläpitämään tulorekisteriä, johon kerätään kerralla 
                   kaikki ne tiedot, joita eri tahot tarvitsevat lakisääteisten velvollisuuksiensa
                   täyttämiseen tai joiden saantiin niillä on laillinen oikeus. Alkuvaiheessa tietoja
                   käyttävät Verohallinto, eläkelaitokset, Eläketurvakeskus, Kela ja Työttömyys-
                   vakuutusrahasto.

                   Tulotiedot on annettava todella nopealla aikataululla. Työnantajat, eläkkeiden
                   maksajat ja muut vastaavat suoritusten maksajat olisivat velvollisia antamaan
                   täydelliset tulotiedot 5 päivän kuluessa suorituksen maksamisesta. Kotitalouksien
                   ja kuolinpesien pitäisi ilmoittaa satunnaiset palkkatiedot kuukausittain, suorituksen
                   maksukuukautta seuraavan kuukauden viidentenä päivänä.

                   Nykyinen järjestelmähän on sellainen, että työnantajat ilmoittavat kuukausittain
                   vain yrityksen maksaman kokonaispalkkasumman ja siitä yhteensä toimitetut
                   ennakonpidätykset sekä tilitettävät sotu-maksut. Kerran vuodessa tehdään vuosi-
                   ilmoitus, jolla eritellään tiedot palkansaajakohtaisesti.



                   Jatkossa palkanmaksukausittain annettavat tiedot muuttuisivat siis palkansaajakohtaisiksi,
                   joten erillistä vuosi-ilmoitusta verottajalle ja vakuutusyhtiöille ei enää tarvittaisi.
                   
                   Kaiken kaikkiaan uudistuksen uskotaan helpottavan viranomaisten ja eläkelaitosten työtä
                   mutta varsinkin pienille yrityksille uudistus tullee aiheuttamaan ongelmia ilmoitus-
                   velvollisuuden tiukan aikataulun suhteen. Ainakin uudistuksen alkuvaiheessa.

                   Lähteet: HE 134/2017, Taloustaito 12/17

           MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET VUODELLE 2018
                                                        
                                     

    Matkakustannusten korvaukset vuodelle 2018 on vahvistettu seuraaviksi:
                                      

       - km-korvaus: 0,42 e/km + 7 c/km perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä,
  +3 c/km lisähenkilökorotus (2017: 0,41 e/km + 7 c/km + 3 c/km lisähenkilökorotus)
 - kokopäiväraha:      42 e (matkan kesto yli 10 h) (2017: 41 e) 
 - osapäiväraha:        19 e (matkan kesto yli 6 h) (2017: 19 e)  
 - ateriakorvaus:       10,50 e (2017: 10,25 e)

Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta
päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana           
aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan.

                         
                      Päivärahan suorittaminen edellyttää, että erityinen työntekemispaikka on yli 15

kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työntekemispaikasta tai
asunnosta riippuen siitä, kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan
on lisäksi oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta
että asunnosta.

                  
  LUONTOISETUJEN RAHA-ARVOJA VUODELLE 2018

                                        
   - kotipuhelinetu 20,00 euroa (sama 2017)

                   - matkapuhelinetu 20,00 euroa (sama 2017)

   Työnantajan palkansaajan kotiin kustantamasta puhelimesta muodostuvan puhelinedun 
   raha-arvo on siis 20,00 euroa kuukaudessa. Edun arvo kattaa puheluista aiheutuneet          
   kustannukset. Matkapuhelimen osalta edun arvo kattaa puheluista, tekstiviesteistä sekä  
   multimediaviesteistä aiheutuneet kustannukset.     

   - liikunta- ja kulttuuriseteli
  
   Verovapaa, jos edun arvo on enintään 400 euroa/vuosi/henkilö



          PALKANSAAJAN NETTOPALKASTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA 
          SOTU-MAKSU VUONNA 2018

                    

        Maksettaessa muun kuin YEL:n alaisen henkilön palkkaa, työntekijän palkasta on ennakon-     
        pidätyksen lisäksi pidätettävä eläkevakuutusmaksua 6,35 % työntekijän ennakon-    
        pidätyksen alaisesta palkasta alle 53-vuotiaan osalta (vuonna 2017: 6,15 %)  ja 53-62    
        vuotiaalta 7,85 % (vuonna 2017: 7,65 %). 63-67 vuotiaiden maksu on 6,35 prosenttia,
        68-vuotiaille ja sitä vanhemmille ei eläkettä kartu eivätkä he maksa työeläkemaksuja.
        Raja kuitenkin nousee 69 vuoteen 1958-61 syntyneillä ja 70 vuoteen 1962 ja sen jälkeen
        syntyneillä.

        Työttömyysvakuutusmaksua on työntekijän palkasta ennakonpidätyksen ja eläke-
        vakuutusmaksun lisäksi pidätettävä 1,90 % (vuonna 2017: 1,60 %).

                 Mikäli osakeyhtiön osakas katsotaan yrityksen osaomistajaksi,  työttömyysvakuutusmaksu
                 on 0,92 % (vuonna 2017: 0,70 %). YEL-vakuuttamisvelvollisilta työttömyysvakuutus-
                 maksua ei peritä. Työttömyysvakuutusmaksua eivät maksa 65 vuotta täyttäneet ja
                 sitä vanhemmat palkansaajat.

     Työnantajan sosiaaliturvamaksu (sotu-maksu) vuonna 2018 maksetusta palkasta on
     0,86 % (vuonna 2017: 1,08 %). Maksuprosenttia sovelletaan vuonna 2018 maksettaviin
     palkkoihin, palkan ansaitsemisajalla ei ole vaikutusta.

     Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta
     täyttäneelle maksetuista palkoista.

   
                 
                 KOROTTOMALLE ENNAKON TÄYDENNYSMAKSULLE AIKAA TAMMIKUUN
                 LOPPUUN
                  

                 Välttyäkseen kokonaan verovuoden 2017 jäännösveron korolta henkilöasiakkaan
                 (esim. toiminimen haltija) on maksettava ennakon täydennysmaksu viimeistään 31.1.2018.
                 Jäännösverolle lasketaan korkoa 1.2.2018 alkaen jäännösveron ensimmäisen
                 erän eräpäivään saakka. 
                  
                 Jäännösveron vuotuinen korko on 0,5 %, kun jäännösveron määrä on enintään 10 000 euroa.         
                 Jäännösveron 10 000 euron ylittävältä osuudelta korko on 2,0 %. Mainittakoon vielä,       
                 että lasketusta jäännösveron koron määrästä verottaja vähentää 20 euroa. Käytännössä
                 tämä merkitsee sitä, että vuoden 2017 jäännösverolle lasketaan korkoa vain, jos jäännös-
                 veron määrä on suurempi kuin 4 788 euroa. Jäännösveron korko ei ole tuloverotuksessa   
                 vähennyskelpoinen. Jäännösveron korkoa sovelletaan viimeisen kerran verovuonna 2017.
                 Verovuodesta 2018 alkaen siirrytään käyttämään huojennettua viivästyskorkoa.
               

              



                VEROTUKSEN KOROT
                  
                  

    Korkoja koskevat termit ovat muuttuneet edellisvuodesta. Huojennettu viivästyskorko
    korvasi maksettavan yhteisökoron ja jäännösveron koron, palautuskorko korvasi
    palautettavan yhteisökoron ja viivästyskorko korvasi viivekoron ja veronlisäyksen.

    Verojen korot ovat seuraavat:
                  

2018 2017
                  

    Viivästyskorko 7,0 %                        7,0  %          
                 

    Huojennettu viivästyskorko                                  2,0 %                                     2,0 %
    
    Palautuskorko                                                       0,5 %                                      0,5 %

 
    Viivästyskorkoa lasketaan verolle, jonka verovelvollinen maksaa eräpäivän jälkeen. Kun vero
    maksetaan eräpäivän jälkeen, viivästyskorko lasketaan eräpäivää seuraavasta päivästä maksupäivään.
    Huojennettu viivästyskorko käsitteena siis korvasi aiemmat käsitteet yhteisökorko ja jäännösveron
    korko. Huojennettua viivästyskorkoa lasketaan verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden
    ensimmäisestä päivästä. Huojennettua viivästyskorkoa lasketaan ennakolle eräpäivään asti, jäännös-
    verolle eräpäivään asti ja verotuksen muutoksen yhteydessä verolle määrättyyn eräpäivään asti.
    Myös jatkossa jäännösveron korosta vähennetään 20 euroa, enintään kuitenkin koron määrä.
    Silloin ilman korkoa selviää enää noin 1 200 euron jäännösverosta.
    Palautuskorkoa maksetaan veronpalautukselle. Koron laskenta alkaa verovuoden päättymistä
    seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä tai maksupäivää seuraavasta päivästä, jos vero
    on maksettu verovuoden päättymistä seuraavan kuukauden jälkeen.                             

 

                 VUODEN 2018 VEROKORTIT

                                    
     Uudet vuoden 2018 verokortit otetaan käyttöön 1.2.2018. Siis helmikuun alusta lähtien  
     palkasta pidätetään vero uuden ennakonpidätysprosentin mukaisesti. Jos tulot tai
     vähennykset ovat muuttuneet merkittävästi, verokortin muuttaminen on paikallaan.

     Verokortin tuloraja nollautuu vuoden vaihteessa ja tulojen laskenta alkaa tuolloin
      uudelleen alusta. Tammikuussa voi käyttää myös vuonna 2018 voimaan tulevaa
      muutosverokorttia.

    
     Tammikuussa 2018 työnantaja toimittaa ennakonpidätyksen joulukuun 2017 lopussa
     voimassa olleen verokortin tai vuodelle 2018 annetun muutosverokortin perusteella.
     
     Ennakonpidätys on toimitettava 60 prosentin suuruisena, jos työnantaja ei ole saanut
     ennakonpidätystietoja suorasiirrossa eikä työntekijä ole toimittanut mitään verokorttia.



           

       
    VEROILMOITUSTEN JÄTTÖAJAT

    Verohallinto lähettää kaikille henkilöasiakkaille esitäytetyn veroilmoituksen.
    Se lähetetään huhtikuun aikana.
    Esitäytetty veroilmoitus pitää palauttaa, jos siihen tekee korjauksia tai lisäyksiä. 
    Se palautetaan 8.5. tai 15.5.2018 sen mukaan kuin kunkin asiakkaan
    esitäytettyyn veroilmoitukseen on merkitty. Jos muutoksia ei tule, sitä ei tarvitse palauttaa.

    Jos henkilöllä on  ilmoitetttavia tuloja tai varallisuutta vuonna 2017, mutta hän ei ole saanut 
    esitäytettyä veroilmoitusta, on hänen täytettävä veroilmoitus oma-aloitteisesti ja palautettava se

                 15.5.2018 mennessä. 

    Liikkeen- ja ammatinharjoittajan on annettava veroilmoitus ja palautettava esitäytetty
    veroilmoitus viimeistään 3. huhtikuuta ellei elinkeinotoiminnan veroilmoituslomakkeelle
    ole merkitty muuta ajankohtaa. 

    Osakeyhtiöt, osuuskunnat ja muut yhteisöt palauttavat veroilmoituksensa 4 kuukauden
    kuluessa tilikauden päättymisestä eli  31.12.2017 tilikautensa päättäneet osakeyhtiöt
    esimerkiksi palauttavat veroilmoituksensa 30.4.2018 mennessä. 

                  
                  

    LOPUKSI

   Kiitän myös tässä yhteydessä kaikkia asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme
   hyvästä yhteistyöstä päättyneen ja alkaneen vuoden aikana ja toivotan menestystä
   ja onnea liiketoimillesi myös vuodelle 2018.

   Vesa Ilmola
   Tili- ja hallintopalvelu Ilmola Oy
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