- Vuodenvaihteen 2017 muutoksia -

Yhteisöverokanta
Yhteisöverokanta (mm. osakeyhtiöiden)
pysyy muuttumattomana 20 prosentissa.

Ansiotuloverotus
Valtionverotuksessa sovellettavan progressiivisen ansiotulon tuloveroasteikon tulorajoja korotetaan noin 1,1 prosentilla. Alimman tuloluokan marginaaliveroprosenttia
alennetaan 6,5 prosentista 6,25 prosenttiin
ja ylimmän tuloluokan marginaaliveroprosenttia 31,75 prosentista 31,5 prosenttiin.
Valtion tuloveroasteikko vuodelle 2017:
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Perintö- ja lahjavero
Perintö- ja lahjaverotusta kevennetään veroasteikkojen kaikissa portaissa. Perittävän
kuoleman johdosta lähiomaiselle tai kuolinpesälle maksettavan vakuutuskorvauksen
ja siihen verrattavan taloudellisen tuen osittainen verovapaus poistetaan.

Puolisovähennystä korotetaan 60 000 eurosta 90 000 euroon ja alaikäisyysvähennystä korotetaan 40 000 eurosta 60 000
euroon.
Perintöveroa ei peritä ulosottoteitse, sen
perusteella ei haeta verovelvollista konkurssiin eikä tietoa siitä merkitä verovelkarekisteriin ennen kuin kaksi vuotta on kulunut veron ensimmäisestä eräpäivästä.
Uusia säännöksiä sovelletaan, jos verovelvollisuus on syntynyt, eli perinnönjättäjä on
kuollut tai lahja on annettu, lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. Perintöveron perintää koskevaa säännöstä sovellettaisiin
kuitenkin myös, jos verovelvollisuus on alkanut ennen lain voimaantuloa ja veron
ensimmäinen eräpäivä on 1.11.2017 tai sen
jälkeen. Eduskuntakäsittelyssä vakuutuskorvausten verovapauden poistamiselle
myönnettiin vuoden mittainen siirtymäaika
siten, että vanhoja säännöksiä sovelletaan
yhden vuoden ajan lain tultua voimaan.
Tuloverolain luovutusvoittoverotusta koskevia säännöksiä muutetaan samalla siten,
että myytäessä perintönä tai lahjana saatu
maatila, muu yritys tai sen osa, johon on
sovellettu perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevia säännöksiä, hankintamenona pidetään huojennussäännösten mukaista aliarvostettua arvoa.

Metsälahjavähennys
Metsätilojen sukupolvenvaihdosten edistämiseksi metsätilan sukupolvenvaihdoksen
johdosta suoritettavan lahjaveron perusteella myönnetään metsälahjavähennys, joka
tehdään metsätalouden puhtaasta pääoma-

tulosta. Vähennyspohja muodostuu lahjana
saadun varojen arvostamisesta annetun
lain mukaisen arvon 30 000 euroa ylittävään osaan, kuitenkin aina vähintään metsämaan 100 hehtaaria ylittävään osaan,
kohdistuvan lahjaveron perusteella. Euromääräinen raja-arvo perustuu metsämaan
hehtaarikohtaiseen tuottoon, jolla määriteltäisiin huojennuksen edellytyksenä oleva
metsämaan vähimmäispinta-ala eri kunnissa.

Kaikki kuluttajat saavat oikeuden perusmaksutiliin
ja
verkkopankkitunnuksiin.
Pankki voi kieltäytyä niiden myöntämisestä
vain poikkeustapauksissa, esimerkiksi rahanpesulainsäädännön perusteella.
Kuluttajan ei tarvitse enää itse huolehtia
uusien maksuyhteystietojensa ilmoittamisesta, jos hän vaihtaa pankkia. Uuden palveluntarjoajan pitää ilmoittaa kuluttajan
uudet yhteystiedot toistuvien tilisiirtojen,
suoraveloitusten ja e-laskujen lähettäjille.

Yrittäjävähennys
Elinkeinotoiminnan, maatalouden ja porotalouden tuloksesta voi vähentää verotuksessa viisi prosenttia, kun tulos otetaan huomioon luonnollisen henkilön tai kuolinpesän
verotuksessa. Metsätalouden verotuksessa
otetaan huomioon vastaava vähennys.

Kiinteistöjen arvonlisäverotus
Arvonlisäverolakiin tehdään neuvoston täytäntöönpanoasetuksen edellyttämät muutokset kiinteistön määritelmän osalta. Käyttöön otetaan uusi kiinteistön määrittely, ja
lisäksi muutokset vaikuttavat kiinteistön
luovutusten verovapauden ja rakentamispalvelujen oman käytön verotuksen soveltamisalan laajuuteen, kiinteistöinvestointien
tarkistusjärjestelmään sekä kiinteistöön
kohdistuvien palvelujen verotuspaikkaan.

Maksuperusteinen
tilitys pienyrityksille

arvonlisäveron

Yrityksille, joiden tilikauden liikevaihto on
enintään 500 000 euroa, annetaan mahdollisuus tilittää myynnistä suoritettava arvonlisävero ja ostoista vähennettävä arvonlisävero maksuperusteisesti. Maksuperustetta sovelletaan vain Suomessa tapahtuviin tavaran tai palvelun myynteihin ja ostoihin. Sitä ei siten voi soveltaa tuonteihin
tai vienteihin eikä EU-alueen yhteisömyyntien tai hankintojen ajalliseen kohdistamiseen.

Kaikille oikeus tiliin, pankin vaihto
helpottuu

PRH valvomaan tekijänoikeusjärjestöjä 1.1.2017 lähtien
Suomessa toimii tällä hetkellä seitsemän
yhdistystä, jotka hallinnoivat tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia oikeudenhaltijoiden
puolesta. Nämä ovat Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry, Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys GRAMEX ry, Kopiosto ry, AVtuottajien tekijänoikeusyhdistys TUOTOS
ry, Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry, Sanasto ry sekä
Näyttelijöiden tekijänoikeusjärjestö – Skådespelarnas upphovsrättsorganisation Filmex ry.
Uuden lain myötä PRH ryhtyy valvomaan
tekijänoikeuksia Suomessa hallinnoivia
organisaatioita.

Taloudeltaan suurten yhdistysten
tilinpäätökset jatkossa yhdistysrekisteriin
Yhdistyksen on ilmoitettava tilinpäätöksensä julkistettavaksi, jos päättyneellä tai sitä
välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt vähintään kaksi seuraavista rajoista;
liikevaihto 12 miljoonaa euroa, taseen loppusumma 6 miljoonaa euroa tai palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä.

Verotusmenettelyihin
muutoksia

merkittäviä

Muutokset koskevat kaikkia, jotka ilmoittavat oma-aloitteisia veroja, kuten arvonlisäveroja ja työnantajasuorituksia, sekä
antavat työnantajan vuosi-ilmoituksia.

Verotili-palvelu korvataan vuoden 2017
alussa OmaVerolla. Uudessa palvelussa on
samat toiminnallisuudet kuin Verotilissä,
mutta uudistuneessa muodossa.
Veroilmoitukset arvonlisäverosta, työnantajasuorituksista
sekä
muista
omaaloitteisista veroista tulee jatkossa antaa
sähköisesti.
Valinnaisten verokausien rajat nousevat,
jolloin yhä useampi pienyritys voi valita neljänneskalenterivuosi- tai kalenterivuosimenettelyn. Neljänneskalenterivuosimenettelyn soveltamisalaa laajennetaan nostamalla ylärajaa nykyisestä 50 000 eurosta 100
000 euroon. Vastaavasti, arvonlisäverotuksessa sovellettavaan kalenterivuosimenettelyyn oikeuttavaa ylärajaa korotetaan nykyisestä 25 000 eurosta 30 000 euroon.
Oma-aloitteisten verojen myöhästymismaksujen laskentatapa muuttuu. Verokauden
tietoja voi oikaista 45 päivän ajan ilman
myöhästymisseuraamusta. Veronkorotuksen tasoa alennetaan merkittävästi nykyisestä: veronkorotus on jatkossa enintään
50 prosenttia verovelvollisen vahingoksi
määrätystä verosta.

Verotuksen muuttaminen ja muutoksenhaku yhtenäistyvät
Eri verolajien muutoksenhaku- ja oikaisumenettelyt ovat nykyisin erilaiset. Jatkossa
kaikkiin verolajeihin haetaan muutosta ensivaiheessa verotuksen oikaisulautakunnalta. Myös muutostenhakuajat ja verotuksen
oikaisun määräajat yhtenäistyvät.

Uudistettu hankintalaki
Tasavallan presidentti on vahvistanut
29.12.2016 uudet julkisia hankintamenettelyjä koskevat lait. Lait tulevat voimaan
1.1.2017. Lainsäädäntö perustuu EU:n julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin.
Tavaroiden ja palveluiden hankintojen kansallinen kynnysarvo nousee 60 000 euroon
nykyisen 30 000 euron sijaan. Sosiaali- ja
terveyspalveluhankintojen kynnysarvo kohoaa 100 000 eurosta 400 000 euroon.
Rakennusurakoiden kansallinen kynnysarvo pysyy nykyisessä 150 000 eurossa.
Kynnysarvojen alle jäävät hankinnat jäävät
hankintalainsäädännön ulkopuolelle.
Hankintoja suositellaan kilpailutettavaksi
pienempinä ja pk-yrityksille sopivampina
osina. Ympäristö- ja sosiaalisia näkökohtia
voidaan huomioida aiempaa tehokkaammin. Uudistus keventää merkittävästi arvoltaan pienempien hankintojen kilpailuttamismenettelyä ja selkeyttää lain keskeisiä
käsitteitä. Laki mahdollistaa myös joustoja
tarjousten arviointiin sekä neuvottelujen
laajamittaisempaan käymiseen tarjouskilpailuissa.
Uusi hankintalainsäädäntö edistää julkisen
ja yksityisen elinkeinotoiminnan tasapuolisuutta siten, että julkisyhteisöjen määräysvallassa olevilta yhteisöiltä ei saa tehdä
kilpailuttamatta hankintoja, mikäli nämä
yhteisöt harjoittavat vähäistä enemmän
liiketoimintaa markkinoilla. Hankintalain
noudattamisen valvonta annetaan kilpailuja kuluttajaviraston tehtäväksi.
Lähteet: Finlex, VM, OM, Eduskunta, Verohallinto, TEM. Emme
vastaa tietojen oikeellisuudesta tai niiden muuttumisesta. 29.12.2016

