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Mobiili sosiaaliturva
Pikakurssi liikkuvien
työntekijöiden verotuksesta

Suomesta ulkomaille
lähtevän työntekijän verotus
• TVL 9 §:n mukaan luonnollinen henkilö on Suomessa
yleisesti verovelvollinen, jos hän asuu Suomessa

• Yleisesti verovelvollinen on velvollinen suorittamaan veroa
Suomessa täältä ja muualta saamastaan tulosta

• Henkilö, joka ei ole verovuonna asunut Suomessa, on
rajoitetusti verovelvollinen

• Suomen kansalainen muuttuu rajoitetusti verovelvolliseksi
pääsääntöiseksi sen jälkeen kun ulkomaille muuttovuodesta
on kulunut kolme vuotta
• voidaan kuitenkin katsoa rajoitetusti verovelvolliseksi jo
aiemmin, jos ei ole jäänyt ulkomaille muuton jälkeen
olennaisia siteitä Suomeen

Suomesta ulkomaille lähtevän työntekijän
verotus
• TVL 77 §:ssä ns. kuuden kuukauden sääntö, jonka

mukaan ulkomailla tehdystä työstä saatu palkka on
Suomessa verovapaata tuloa, jos

•

henkilön oleskelu ulkomailla johtuu tuosta työstä ja

•

kestää yhtäjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta, eikä
työntekijä oleskele Suomessa enempää kuin keskimäärin
kuusi päivää työskentelykuukautta kohden ja

•

työskentelyvaltiolla on verosopimuksen mukaan
verotusoikeus kyseiseen tuloon, jos Suomen ja
työskentelyvaltion välillä on tuloverotusta koskeva sopimus

• Jos sosiaaliturva säilyy Suomessa, työntekijän
sosiaaliturvamaksut Suomeen

• Jos 6 kk sääntö soveltuu, työnantajan sosiaaliturvamaksu
maksetaan vakuutuspalkasta
• Vakuutetun sairausvakuutusmaksua varten toimitetaan
vakuutuspalkasta ns. minipidätys

Rajoitetusti verovelvollinen työntekijä
ulkomailla
• Rajoitetusti verovelvollinen on velvollinen suorittamaan
Suomeen veroa vain täältä saamistaan tuloista

• Jos rajoitetusti verovelvollinen kuuluu edelleen Suomen
sosiaaliturvaan, on vakuutuspalkan perusteella maksettava
Suomeen
• työnantajan sosiaaliturvamaksu
• lähdeveron tapaan perittävä vakuutetun
sairausvakuutusmaksu

Suomeen tulevat työntekijät
• Työntekijä on yleisesti verovelvollinen,
• jos hänellä on Suomessa varsinainen asunto ja koti tai
• jos hän oleskelee Suomessa yhtäjaksoisesti yli kuusi
kuukautta, jolloin tilapäinen poissaolo ei estä pitämästä
oleskelua jatkuvana

• Työntekijä on rajoitetusti verovelvollinen
• jos hänellä ei ole Suomessa varsinaista asuntoa ja
kotia, tai
• jos hän ei oleskele Suomessa yhtäjaksoisesti yli kuutta
kuukautta.
• Suomessa 15.10. - 14.4. → TASAN kuusi
kuukautta: Rajoitetusti verovelvollinen.

Yleisesti verovelvolliset
työntekijät / verot
• Yleisesti verovelvollista työntekijää verotetaan
Suomessa sekä hänen Suomesta että ulkomailta
saamistaan tuloista
• Verotus on samanlainen kuin Suomessa asuvilla
• Ansiotulojen verotus on progressiivinen
• Verosopimus voi rajoittaa Suomen verotusoikeutta.

Yleisesti verovelvolliset työntekijät
/maksut
•

Lähtökohtana on verotuksessa se, että yli 6
kuukaudeksi tuleva kuuluu Suomen sosiaaliturvaan
• Työnantaja perii työntekijältä sairaanhoito- ja
päivärahamaksun
• Työnantaja perii työntekijältä myös eläke- ja
työttömyysvakuutusmaksun
• Työnantajan on maksettava sotu-maksu
• Edellä mainittuja maksuja ei peritä, jos
1. EU/ETA alueelta tai Sveitsistä tuleva työntekijä esittää
asuinvaltiosta annetun A1-todistuksen,
2. sosiaaliturvasopimusmaasta tuleva työntekijä esittää
vastaavan todistuksen
3. työntekijä esittää Kelan todistuksen siitä, että hän ei ole
Suomen asumisperusteisessa sosiaaliturvassa

Rajoitetusti verovelvolliset työntekijät / verot
• Rajoitetusti verovelvollinen työntekijä maksaa
Suomeen veroa vain Suomesta saamistaan
tuloista, kuten esimerkiksi:
• Palkkatulo suomalaiselta julkisyhteisöltä
• Palkkatulo Suomessa olevalta yksityiseltä
työnantajalta, jos työ, tehtävä tai palvelus on
yksinomaan tai pääasiallisesti tehty Suomessa
täällä olevan työn- tai toimeksiantajan lukuun
• Työ on tehty pääasiallisesti Suomessa, jos
palkanmaksukauden ajalta yli puolet työstä
on tehty Suomessa

Lähdeverotus & progressiivinen verotus
• Työnantaja perii palkan ja luontoisetujen
yhteismäärästä 35 %:n lähdeveron
• Lähdevero esiintyvän taiteilijan tai urheilijan tulosta
on 15 %
•

Rajoitetusti verovelvollinen työntekijä voi vaatia
lähdeverotuksen sijaan, että hänen ansiotulonsa
verotetaan progressiivisesti, jos hän
• asuu ETA-valtiossa, tai
• asuu valtiossa, jonka kanssa Suomella on
verosopimus, tai
• hänellä on tutkijadirektiivin mukainen oleskelulupa.

Rajoitetusti verovelvollinen / maksut
• Jos työntekijä työskentelee Suomessa
vähintään 4 kk, eikä esitä A1-todistusta,
määrätään Suomessa sairaanhoito- ja
päivärahamaksu

• Työnantaja maksaa myös sotu-maksun
• Lisäksi eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut
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