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Tärkeitä lukuja vuodelle 2021 sekä muutoksia vuonna 2021

Työnantajan työeläkevakuutusmaksu on keskimäärin 24,8 prosenttia palkasta. 
Työntekijältä perittävät maksut:

17 - 53-vuotiaiden työntekijöiden eläkevakuutusmaksu on 7,15%
53 - 62-vuotiaiden työntekijöiden eläkevakuutusmaksu on 8,65%  
63 – 67-vuotiaiden työntekijäiden eläkevakutuusmaksu on 7,15% palkasta.

Tyel-vakuuttamisen alaraja on 61,37 euroa kuukaudessa.

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 1,40 prosenttia palkasta. 
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,50 prosenttia palkasta.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu on 1,53 %.

Arvonlisäverokannat ovat:
- yleinen verokanta                                                                     24%
- elintarvikkeet ja rehut sekä ravintola- ja ateriapalvelut       14%
- henkilökuljetus, majoitustilan käyttöoik.luovuttaminen,      10%

lääkkeet, kirjat, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien ja laitosten
pääsymaksut, taide-esineet ym.

Arvonlisäveron verovelvollisuuden alaraja on 15 000 euroa ja verovelvollisuuden alarajaan liittyvän
verohuojennuksen yläraja on 30 000 euroa. Liikevaihdon ollessa rajojen välillä, on verovelvollisen
mahdollista saada alarajahuojennusta. 

Kilometrikorvaus on 0,44 /km. Tätä korotetaan 0,07 sentillä/km perävaunun kuljettamisesta.

Päivärahat ovat vuonna 2021:
- osapäiväraha (yli 6 tuntia)  20,00 euroa
- kokopäiväraha (yli 10 tuntia)       44,00 euroa

Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 11,00 euroa.
Yömatkaraha enimmäismäärä on 13,00 euroa.
Puhelinetu on 20 euroa kuukaudessa. 
Tarkemmin  verovapaista  matkakustannusten  korvauksista  ja  luontoiseduista  2021 saat  lisätietoa
joko toimistolta tai vero.fi sivuilta.

Yrittäjän  ilmoittama  YEL/MYEL-työtulo  on  yrittäjän  kaiken  sosiaaliturvan  ja
ansionmenetyskorvausten perusteena. Myös yrittäjän tapaturmavakuutuksesta maksettava päiväraha
ja  tapaturmaeläke  perustuvat  ilmoitettuun  YEL/MYEL-työtuloon.  Tarkista,  että  vakuutus  on
riittävän suuruinen.

Vuoden 2021 mukaiset YEL-työtulon rajat.
YEL-työtulo vuonna 2021
8 063,57 €/v alaraja
13 247,00 €/v mahdollisuus työttömyysturvaan ja mahdollisuus liittyä työttömyyskassan jäseneksi
183 125,00 €/v yläraja
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Muutoksia vuonna 2021

Tulorekisteri

Maksetut palkat pitää ilmoittaa tulorekisteriin viiden päivän sisällä maksusta.
Vuoden 2021 alusta lähtien peritään viivästysmaksu ilmoitusten myöhästyessä. 
Ilmoittamisvelvollisuus koskee myös päivärahoja ja kilometrikorvauksia. Jos maksatte niitä itse, 
ilmoittakaa meille, mikäli haluatte, että me ilmoitamme ne tulorekisteriin.

Me lähetämme meillä olevien palkanlaskentojen tiedot tulorekisteriin.
 
Mikäli käytössä on Palkka.fi, tällöin kannattaa tarkistaa, että automaattinen ilmoittaminen on päällä.
Tällöin ilmoitukset lähtevät automaattisesti eteenpäin.

Mikäli laskette palkat itse, niin voitte myös itse ilmoittaa palkat Tulorekisteriin. Tarvittaessa myös 
me voimme ilmoittaa palkat eteenpäin. Tällöin on tärkeää, että toimitatte palkkatiedot meille heti 
palkanlaskennan yhteydessä.

Rahanpesulaki
Rahanpesulaki vaatii tilitoimistoa tunnistamaan asiakkaansa.

Asiakkaiden tosiasialliset edunsaajat tulee merkitä kaupparekisteriin. Edunsaajatiedot tulee päivittää
muutosten yhteydessä. 

Tietosuoja-asetusta ja rahanpesulakia koskevia ohjeita voi halutessaan selvittää lisää netistä.

https://www.avi.fi/web/avi/-/uusi-rahanpesulaki-voimaan-3-7-2017-valvontarekisteri-perusteilla-
etela-suomi-#.WjfxflOYMiE

http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html
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