
Liiketoiminnan (elinkeinotoiminnan) kulut /Automaattitilit 

Lähtökohta: Yrityksen pankkitililtä voi maksaa ainoastaan yrityksen menoja. Kaikki 
maksut ohjautuvat automaattisesti yrityksen kirjanpitoon menoiksi ja yrittäjä on 

vastuussa niiden oikeellisuudesta. Huom. epäselvissä tapauksissa on kuitenkin 

veroriski, joka voi toteutua mahdollisen verotarkastuksen tai muun 

lisäselvityspyynnön yhteydessä vielä useankin vuoden jälkeen ! 

Yleisiä liiketoiminnan kuluja: 

Kaikkien hankintojen on liityttävä elinkeinotoimintaan ja yhteys on tarvittaessa 

pystyttävä perustelemaan. Esimerkkejä hankintakuluista/vähennyksistä: 

• Toimistotarvikkeet � normaaleja hyväksyttäviä kuluja

• Puhelinkulut � normaaleja hyväksyttäviä kuluja paitsi yksityiskäytön

osalta; käytännössä yksityiskäyttö oikaistaan kirjanpidon puhelinkuluista

arviona tilinpäätöksen yhteydessä tai osakeyhtiön tapauksessa käsitellään

käyttäjän veronalaisena puhelinetuna

• IT- ja muut atk-kulut � normaaleja hyväksyttäviä kuluja

• Siivouskulut � normaaleja hyväksyttäviä toimitilakuluja kunhan

koskevat yritystoiminnan käytössä olevaa tilaa

• Työvaatteet � hyväksyttäviä elinkeinotoiminnan kuluja ainoastaan ns.

suojavaatteiden (esim. työhaalarit) osalta; muut ns. normaalit vaatteet

eivät ole verotuksessa hyväksyttyjä kuluja vaikka työ vaatisikin

tietynlaista pukeutumista

• Silmälasit � ainoastaan työtä varten teetetyt erikoislinssit voivat olla

hyväksyttäviä kuluja

• Kuntosalikortit �toiminimiyrittäjä ei voi vähentää, osakeyhtiömuodossa

on mahdollista mikäli koskee myös kaikkia muita mahdollisia yhtiön

työntekijöitä

• Kulttuuri- ja liikuntasetelit � osakeyhtiömuodossa on mahdollista

maksattaa yhtiöllä ja antaa omistajalle ja työntekijöille (koskettava

kaikkia) verottomasti max. 400 euron edestä seteleitä/vuosi/henkilö

• Lounassetelit � osakeyhtiömuodossa on mahdollista maksattaa yhtiöllä

ja antaa omistajalle ja/tai työntekijöille lounasseteleitä; näiden

verotusarvo saajan verotuksessa 75% nimellisarvostaan

• Työterveyshuolto � edellyttää työterveyshuoltosopimusta, jolloin sitä

kautta saadulla lähetteellä aiheutuneet kulut ovat hyväksyttäviä



• Ravintolatarjoilut �kokous- ja neuvottelukuluiksi katsottavat kahvi- ja

lounastarjoilut ovat 100%:sti vähennyskelpoisia sekä

arvonlisäverotuksessa että tuloverotuksessa. Edustusmenoiksi katsottavat

baari- ja iltatarjoilut ja lahjat voi ohjata kirjanpitoon, mutta

tuloverotuksessa hyväksytään vain 50%, arvonlisäverotuksessa ei

lainkaan. Muista merkata kuitteihin osallistujien nimet!

• Markkinointikulut � hyväksyttäviä kuluja; mainoslahjojen oltava

arvoltaan tavanomaisia; markkinointitilaisuus voidaan tulkita myös

edustuskuluksi mikäli kutsuttujen ryhmä on rajattu tiettyihin asiakkaisiin

ja tilaisuuteen sisältyy vapaata seurustelua

• Henkilökunnan virkistyskulut � toiminimiyrittäjän osalta ei

mahdollisia, osakeyhtiömuodossa satunnaisesti hyväksyttäviä kuluja

kunhan kaikilla työntekijöillä mahdollisuus osallistua

• Koulutuskulut �ns. perustutkintoon tähtäävän koulutuksen kulut eivät

ole vähennyskelpoisia; nykyisen työn vaatima ylläpitokoulutus on

hyväksyttävää kulua

• Päivärahat �elinkeinotoimintaan liittyvistä työmatkoista voi saada

verotonta päivärahaa vastaavan vähennyksen kattamaan lisääntyneitä

elantokustannuksia; osakeyhtiöissä maksetaan palkkakirjanpidon kautta,

toiminimissä vähennetään vuosittain osana tilinpäätösprosessia

• Km-korvaukset �elinkeinotoimintaan liittyvistä työmatkoista voi saada

verottomia km-korvauksia oman auton käytöstä kattamaan

polttoainekuluja ja auton ”kulumista”; osakeyhtiöissä maksetaan

palkkakirjanpidon kautta, toiminimissä vähennetään vuosittain osana

tilinpäätösprosessia

• Autokulut � eri vaihtoehtoja:

� mikäli auton käyttö on toiminimiyrittäjällä yli 50%:sti

yrityskäyttöä niin auto ja kaikki sen kulut tulisi kirjata

kirjanpitoon; tilinpäätöksen yhteydessä yksityiskäytön osuus

oikaistaan ajettujen kilometrien suhteessa (edellyttää omaa

km-seurantaa)

� mikäli auton käyttö on toiminimiyrittäjällä alle 50%:sti

yrityskäyttöä tulee autokulut hoitaa em. km-

korvausmenettelyllä



� osakeyhtiön omistama auto aiheuttaa käyttäjälleen

veronalaisen autoedun mikäli yksityiskäytössä ei

todistettavasti ole toista autoa; autoetu ilmoitetaan

palkkakirjanpidon kautta; auton kulut kirjataan tällöin

yrityksen kirjanpitoon joko kokonaan (vapaa autoetu) tai

muiden kuin polttoainekulujen osalta (käyttöetu)

� vaikka autokulut em.kohtien mukaan kirjattaisiin

kirjanpitoon, tehdään alv-vähennys vain pakettiautojen

kuluista, ei henkilöautojen

• Matkakulut kodin ja työpaikan välillä � ei hyväksyttäviä

elinkeinotoiminnan kuluja

• Työhuonevähennys �mikäli yrittäjä käyttää kotonaan olevaa

työhuonetta elinkeinotoimintaan voi hän tuloverotuksessa saada ns.

työhuonevähennyksen; vähennykselle on 3 tasoa: satunnainen, osa-

aikainen, päätoiminen; toiminimiyrittäjän osalta vähennys hoidetaan

osana tilinpäätösprosessia; osakeyhtiön tapauksessa vähennys ei ole

yrityksen vaan yrittäjä vaatii sitä itse omalla henkilökohtaisella

veroehdotuksellaan


