
Hyödynnä veroedut! Muista tehdä joka kevät!

KEVYTYRITTÄJÄ, 
NÄIN TÄYTÄT 
VEROILMOITUKSESI.
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Tiesithän, että kevytyrittäjänä sinun kannattaa 
hakea tulonhankkimisvähennyksiä omassa 
verotuksessasi? Näin voit pienentää verojesi 
määrää ja säästää sitä kautta selvää rahaa.

Saat vuoden 2022 esitäytetyn veroilmoituksen 
Verohallinnolta kevään aikana. Veroilmoitus 
kannattaa täydentää Verohallinnon OmaVero-
palvelussa. 

Veroilmoituksen täydentämisen määräpäivän 
näet OmaVerosta. Ajantasaiset ohjeet 
veroilmoituksen täydentämiseen löydät 
Verohallinnon sivuilta. Henkilökohtaista 
neuvontaa veroilmoituksen täydentämiseen 
saat tarvittaessa Verohallinnon 
asiakaspalvelusta.

https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/omavero/
https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/omavero/


Tulonhankkimismenot

Tulonhankkimismenoilla tarkoitetaan kuluja, jotka aiheutuvat 
palkkatulojesi hankkimisesta. Tulonhankkimismenot vähennetään 
verotuksessa palkkatuloistasi ja ne pienentävät siten verotettavan 
ansiotulon määrää.

Verotuksessa saat automaattisesti 750 euron 
tulonhankkimisvähennyksen. Mikäli sinulla on ollut 
tulonhankkimismenoja enemmän kuin 750 euroa vuoden 2021 
aikana, ilmoita ne kokonaisuudessaan veroilmoituksellasi. 
Seuraavilla sivuilla on kerrottu tulonhankkimismenoista tarkemmin.

MUISTATHAN ILMOITTAA OMALLA 
ESITÄYTETYLLÄ VEROILMOITUKSELLASI 
AINAKIN SEURAAVAT ASIAT:
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Voit vähentää Omapajan pidättämät palvelu- ja vakuutusmaksut 
veroilmoituksella tulonhankkimismenoina. Saat tulostettua koonnin 
vuoden 2021 aikana sinulta pidätetyistä maksuista Omapajan 
laskutusjärjestelmästä. Koonti veroilmoitusta varten löytyy 
laskutusjärjestelmän kohdasta ”Raportit”. Muista valita raportilta 
oikea vuosi, jonka kuluja ilmoitat veroilmoitukselle.

Palvelu- ja vakuutusmaksut ilmoitetaan veroilmoituksella kohdassa 
palkkatulojen tulonhankkimismenot ja siellä kohdassa ”Muut menot”.

Tarkat ohjeet tulonhankkimismenojen vähentämiseen löydät täältä. 

1. OMAPAJAN PIDÄTTÄMÄT 
PALVELU- JA VAKUUTUSMAKSUT

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/tulonhankkimismenot/
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Mikäli sinulle on maksettu Omapajan 
kautta sellaisia matkakorvauksia, jotka ovat 
lopullisessa verotuksessa veronalaisia, tulee 
sinun vaatia matkakuluja vähennettäväksi 
veroilmoituksellasi. Saat tulostettua koosteen 
sinulle vuoden 2020 aikana maksetuista 
veronalaisista matkakorvauksista Omapajan 
laskutusjärjestelmästä. 

Koonti veroilmoitusta varten löytyy 
laskutusjärjestelmän kohdasta ”Raportit”. Muista 
valita raportilta oikea vuosi, jonka kuluja ilmoitat 
veroilmoitukselle.

Huomioithan, että verovapailla matkakustannusten 
korvauksilla sinulle korvatut kulut eivät ole enää 
vähennyskelpoisia verotuksessa.

Ilmoita päivärahojen ja ateriakorvausten 
yhteissumma veroehdotuksessa kohtaan 
Palkkatulojen tulonhankkimismenot ja alakohta 
Lisääntyneet elantokustannukset, jotka ovat 
aiheutuneet työmatkoista.

Kilometrikorvausten yhteissumma ilmoitetaan 
veroehdotuksessa kohtaan Matkakulut - 
tulonhankkimismenoina vähennettävät matkat. 
Erittele pyydettyihin kohtiin kilometrimäärät sekä 
työpäivien lukumäärät.
 
Erittele veroehdotukselle kilometrimäärät, 
työpäivien lukumäärät, ajoneuvotyyppi ja muut 
pyydetyt tiedot.

Ohjeet matkakulujen ilmoittamiseen saat täältä.

2. MATKAKULUT

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/matkakulut/
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Muita vähennyskelpoisia tulonhankkimismenoja 
voivat olla mm. seuraavat työstäsi aiheutuneet kulut:
• Työhuonevähennys
• Ammattikirjallisuus, koulutukset, tutkimusvälineet 

ja tieteellinen kirjallisuus
• Työvälineiden hankinta-, huolto- ja korjausmenot
• Tietokoneen ja sen oheislaitteiden (näyttö, 

kaiuttimet, tulostin, skanneri) hankinnasta 
aiheutuneet kulut

• Puhelin- ja internetkulut
• Toimitila-, varasto- ja ajoneuvovuokrat
• Työvaatteet ja -jalkineet
• Toimistotarvikkeet
• Markkinointikulut
• Hengityssuojaimet ja desinfiointiaineet

Huomioithan, että niitä kuluja, jotka olet vähentänyt 
Omapajan kautta ja jotka on maksettu sinulle 
verovapaina kulukorvauksina, ei ilmoiteta enää 
vähennyksinä veroilmoituksella.

Tarkat ohjeet tulonhankkimismenojen 
vähentämiseen löydät täältä.

3. MUUT TULONHANKKIMISMENOT

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/tulonhankkimismenot/
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Ilmoita esitäytetyllä veroilmoituksella vuoden 2021 
aikana maksamasi YEL-vakuutusmaksut.

Mikäli sinulle on otettu YEL-vakuutus 
Omapajan kautta valtakirjalla, saat Omapajan 
laskutusjärjestelmästä koosteen vuoden 2021 
aikana maksamiesi YEL-vakuutusmaksujen 
määrästä. Koonti veroilmoitusta varten löytyy 
laskutusjärjestelmän kohdasta ”Raportit”. Muista 
valita raportilta oikea vuosi, jonka maksuja ilmoitat 
veroilmoitukselle.

YEL-vakuutusmaksut ilmoitetaan kohdassa YEL- tai 
MYEL -vakuutusmaksut.

4. MAKSETUT YEL-
VAKUUTUSMAKSUT

Linkit Verohallinnon ohjeisiin:
Esitäytetyn veroilmoituksen täydentäminen 
Tulonhankkimiskuluvähennysten määrät

Tarkemmat ohjeet vähennysten tekemiseen 
ja veroilmoituksen täydentämiseen saat 
Verohallinnon nettisivuilta sekä Verohallinnon 
asiakaspalvelusta 029 497 002.

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/veroilmoitus_ja_verotuspaato/
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/
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KAIPAATKO HENKILÖKOHTAISTA 
TUKEA VEROILMOITUKSEN 

TÄYDENTÄMISESSÄ?

KLIKKAA JA OTA YHTEYTTÄ 
ASIAKASPALVELUUMME!

https://www.omapaja.fi/yhteystiedot

