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Oy:n osakkaan koulutuskulut, voidaanko vähentää?
Paljon kysytään mitä kuluja yrityksen verotuksessa voidaan vähentää, esimerkiksi työntekijöiden tai
osakkaiden koulutuskulujen osalta on usein epäselvää ovatko vähennyskelpoisia?
Koulutuskulut voidaan vähentää yrityksen verotuksessa, eikä niistä synny koulutuksen saajallekaan
veronalaista tuloa mikäli koulutus tapahtuu yrityksen intressissä, myös yrityksessä työskentelevän osakkaan
osalta käytäntö on sama. Koulutus tapahtuu yrityksen intressissä, jos se on hyödyllistä omistajayrittäjän
nykyisten tai tulevien työtehtävien kannalta. Lähtökohtana on luonnollisesti yrityksen toimiala ja
omistajayrittäjän asema ja tehtävänkuva yrityksessä.
Kannattaa kuitenkin varautua, että verohallinto pyytää tarkempaa selvitystä. Selvitystä voidaan kysyä
erityisesti, jos koulutusta järjestetään osakkaalle tai hänen lähipiiriinsä kuuluvalle.

Tukea yritysten energia- ja resurssitehokkuuteen sekä omistajanvaihdoksiin
Mikro- ja pienyritykset voivat hakea tukea investointeihin, jotka edistävät uusiutuvan energian
käyttöönottoa ja yrityksen energia- ja resurssitehokkuutta. Tällaisia investointeja ovat esim.
aurinkopaneelien tai ilmalämpöpumppujen hankinnat tai uudet laitteet ja ohjelmistot, jotka parantavat
energia- tai materiaalitehokkuutta. Tuki voi olla 30 % investoinnin kustannuksista.
Jos yritys rakentaa uuden biokaasuntuotantolaitoksen tai –yksikön, tukea voi saada 50 % investoinnin
kustannuksista.
Rahoitusta on myös mahdollista saada omistajanvaihdoksiin. Henkilö, joka valmistelee harvaan asutulla
alueella sijaitsevan yrityksen hankintaa, voi saada omistajanvaihdoksen valmisteluun tarvittavaan
asiantuntija-apuun 5000 – 10000 eur tuen.
Edellä mainitut tuet haetaan ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa. (https://hyrra.ruokavirasto.fi) Tukia on
haettavissa vuoden 2022 loppuun saakka.
Tukea maaseudun yritysten energia- ja resurssitehokkuuteen sekä omistajanvaihdoksiin haettavissa Ruokavirasto

ELY-keskukset monipuolistavat yritysasiakkaiden asiakaspalvelua
ELY-keskus on avannut uuden valtakunnallisen neuvontapalvelun joka tarjoaa neuvontaa pk-yrityksille
rahoituksen hakemiseen. Lisäksi palvelussa analysoidaan yrityksen rahoitus- ja kehittämistarpeita ja
neuvotaan asiakkaan tarpeen mukaisiin yrityspalveluihin. Palvelu on nimeltään ”PK-yritysten rahoitus, kysy
neuvoa asiantuntijalta.” ja on auennut 1.11.2021. Neuvontapalvelussa rahoitusasiantuntijat selvittävät
yrityksen rahoituksen tarvetta, neuvovat yrityksille rahoitusmahdollisuuksia ja rahoituksen hakemista.
Palveluun saa yhteyden arkisin numerossa 0295 024 800 klo 9 – 15.
Palvelusta lisää osoitteessa: https://www.ely-keskus.fi/yrityksen-ja-yhteison-palvelut

Rahoitusta tarjolla uusiin innovatiivisiin vihreisiin ideoihin vuoden 2023 loppuun
Suomen kestävän kasvun ohjelman innovatiivisten kasvuyritysten haku tarjoaa rahoitusta tutkimus- ja
kehitystoimintaan. Rahoitettava projekti tai idea voi olla alkuvaiheessa ja edellyttää vielä
markkinatutkimusta sekä tuotekehitystä.
Projekti johon rahoitusta voi hakea, voi tukea kestävää kehitystä, hillitä ilmastonmuutosta tai edistää
hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista.
Tämä rahoitus on euroopan union rahoittama.
Turvaa kilpailukykysi tulevaisuudessa – rahoitusta tarjolla innovatiivisille vihreille ideoille - Business Finland

Verovapaat kustannusten korvaukset vuodelle 2022
Verovapaat kustannusten korvaukset vuodelle 2022 ovat seuraavat:
- Kotimaan kokopäiväraha 45 eur
- Osapäiväraha 20 eur
- Ateriakorvaus 11,25 eur
- Verovapaa kilometrikorvaus 0,46 eur/km
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2022 - vero.fi

Luontoisetujen verotusarvot on vahvistettu vuodelle 2022
mm. ravintoedun luontoisetuarvot ovat vuonna 2022 vähintään 7,15 eur ja enintään 11,30 eur.
Huomioitavaa on myös auton luontoisetuarvoista myönnettävät vähennykset seuraavasti. Mikäli auton
ainoa mahdollinen käyttövoima on sähkö, on vähennys 0,08 eur/km tai 120 eur/kk, mikäli taas kyseessä on
ns. hybridi auto eli käyttövoimana on sekä sähkö että bensiini, diesel tai metaanista koostuva polttoaine, on
vähennys 0,04 eur/km tai 60 eur/kk.
Kts tarkemmat tiedot oheisesta linkistä: Verohallinnon päätös vuodelta 2022 toimitettavassa verotuksessa
noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista - vero.fi

Yritysten kustannustuen 5. kierros hakuaika 21.12.2021 – 18.2.2022
Kustannustuen viides hakukierros alkaa 21.12.2021. Tukea haetaan Valtiokonttorin sähköisestä
asiointipalvelusta.
Viidennen hakukierroksen tuki korvaa kuluja yrityksille, jotka ovat kärsineet julkisoikeudellisista,
koronapandemian torjuntaan liittyvistä rajoituksista. Tuki kohdistuu tällä hakukierroksella kuluihin, jotka
ovat syntyneet 1.6.-30.9.2021.
https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/yritysten-kustannustuki/
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