
YRITYKSEN VEROJALANJÄLKI

Verojalanjäljen tarkoituksena on luoda kokonaiskuva yritystoiminnan synnyttämistä verovirroista.

Verojalanjäljessä ovat mukana sellaiset verot ja veronluonteiset maksut, jotka jäävät yrityksen kustannuksiksi, kuten  
yhteisövero ja kiinteistövero. Lisäksi verojalanjälkeen luetaan ne verot ja veron luonteiset maksut, jotka ovat niin sanottuja 
läpikulkueriä, kuten arvonlisävero, tai jotka yritys pidättää maksamistaan suorituksista ja tilittää edelleen, kuten palkan 
ennakonpidätys ja lähdeverot. 

Yhteistä yrityksen verojalanjälkeen luettaville veroille ja veronluonteisille maksuille on se, että niitä ei olisi syntynyt ilman 
yritystoimintaa. 

Työntekijän työeläkevakuutusmaksu, joka vuonna 2019 oli 6,75–8,25 prosenttia palkoista.

Alkoholi- ja tupakkaverot, joista verovelvollisia ovat alkoholin ja tupakkatuotteiden valmistaja  
ja maahantuoja.

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu, joka vuonna 2019 oli 0,5–2,05 prosenttia palkoista.  
Työttömyysvakuutusmaksut on maksettu työllisyysrahastolle.

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu, joka vuonna 2019 oli 1,5 prosenttia palkoista. 
Työttömyysvakuutusmaksut on maksettu työllisyysrahastolle.

Maksettu arvonlisävero, joka saadaan kotimaan myynnistä ja ulkomaisista ostoista tilitettävän  
arvonlisäveron ja vähennettävän arvonlisäveron erotuksena.

Ennakonpidätykset palkoista, eli vuoden aikana työntekijöille maksetuista palkoista ja työkorvauksista 
pidätetyt ennakkoverot. Tiedot on ilmoitettu Verohallinnolle oma-aloitteisista veroista annetuilla  
vero-ilmoituksilla (entisillä kausiveroilmoituksilla).

Ennakonpidätys osingoista. Tiedot on ilmoitettu Verohallinnolle oma-aloitteisista veroista annetuilla  
vero-ilmoituksilla (entisillä kausiveroilmoituksilla).

Työnantajan sosiaaliturvamaksu eli sairausvakuutusmaksu. Tiedot on ilmoitettu Verohallinnolle  
oma-aloitteisista veroista annetuilla vero-ilmoituksilla (entisillä kausiveroilmoituksilla). 

Yhteisövero on 20 prosenttia verovuoden veronalaisesta tuloksesta. Yhteisöveron määrä näkyy  
verotuspäätöksestä tai ennakkoverolipusta.

Työnantajan työeläkevakuutusmaksu, joka vuonna 2019 oli keskimäärin 17,35 prosenttia palkoista.  
Eläkevakuutusmaksut on maksettu työeläkevakuutusyhtiölle.

Ympäristöverot, joita ovat sähkön ja polttoaineiden energiaverot, hiilidioksidipäästöistä maksetut  
verot, ajoneuvoista perittävät liikenneverot sekä jäteverot. Nämä verot voidaan ilmoittaa  
yhteissummana tai verolajeittain.

Kiinteistövero. Määrä näkyy kiinteistöverotuspäätöksessä.

Muut verot, kuten ennakonpidätys puun myyntitulosta, koroista ja osuuksista, lähdevero koroista  
ja rojalteista, arpajaisvero, vakuutusmaksuvero.

YRITYKSEN VEROJALANJÄLKI MUODOSTUU SEURAAVASTI:

Tapaturma- ja ryhmähenkivakuutus, jotka vuonna 2019 olivat yhteensä keskimäärin  
0,87 prosenttia palkoista.
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KÄYTÄNNÖN OHJEET 

• Laske verojalanjälkeen kuuluvien veroerien määrät. Liitä laskelmaan tieto siitä, 
minkä verovuoden verot ovat kyseessä.

• Toimita laskelma Keskuskauppakamarin assistentti Tanja Arvolalle graafin  
piirtämiseksi sähköpostiosoitteeseen tanja.arvola@chamber.fi.

• Tanja toimittaa verojalanjälkigraafin yritykselle ja kauppakamarille.  
Kauppakamari käyttää verojalanjälkeä omassa viestinnässään ja ottaa yhteyttä 
paikalliseen mediaan.

Verojalanjäljen laskemiseen liittyviin kysymyksiin vastaa Keskuskauppakamarin  
johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää (emmiliina.kujanpaa@chamber.fi,  
puh. 040 768 0621).


