
Tämän oppaan on laatinut itsenäinen kolmannen osapuolen tilitoimisto   

Joulukuu 2018 

SUOMI - SATUNNAISTEN VUOKRATULOJEN VEROTUS  
Alla oleva informaatio on tarkoitettu avustamaan sinua tutustumaan eräisiin sinua mahdollisesti 
koskeviin verovelvoitteisiin. 

Verotus voi olla monimutkainen asia ja on tärkeää, että sinulla on ajantasaista tietoa 
verotuksesta, jotta osaat noudattaa sinua koskevia verovelvoitteita. Huomaathan, että olet 
henkilökohtaisesti vastuussa tulojen oikea-aikaisesta ilmoittamisesta ja verojen maksamisesta. 

Mikäli harjoitat lyhytaikaista vuokraustoimintaa Suomessa, sinun tulisi tutustua seuraaviin 
verolajeihin sekä mahdollisesti sinulle niistä syntyviin velvoitteisiin; 

! Tulovero 
! Arvonlisävero (ALV) 

Huomaathan, että alla oleva informaatio on yleisluonteista, eikä sitä ole tarkoitettu sellaisenaan 
oikeudelliseksi neuvoksi. Jos olet epävarma sinua koskevista verovelvoitteistasi, sinun tulisi 
tarkistaa asia virallisesta lähteestä tai kääntyä pätevän ammattilaisen puoleen. 

Huomaathan, että emme päivitä alla olevaa informaatiota reaaliajassa emmekä takaa sen 
ajantasaisuutta, tämän vuoksi pyydämme tarkistamaan mahdolliset muutokset virallisesta 
lähteestä. 

TULOVERO 

Milloin henkilö ansaitsee tuloa Suomesta, silloin hänelle myös yleensä syntyy velvollisuus 
maksaa tuloistaan veroa Suomeen. Alla on lyhyesti esitetty yleisluontoisesti tietoa mahdollisen 
veron määräytymisestä, tulojen ilmoittamisesta ja veron maksamisesta.  

Suomen verovuosi kestää tammikuun ensimmäisestä päivästä joulukuun viimeiseen päivään. 

Vuokratulojen veronalaisuus Suomessa 

Vuokratessasi Suomessa sijaitsevaa asuntoa/kiinteistöä olet lähtökohtaisesti aina velvollinen 
maksamaan Suomeen veroja saamastasi tulosta. Vuokratuloja koskien Suomessa ei ole 
käytössä kynnysarvoa jonka alittuessa verovelvollisuutta ei olisi.  

Useimmissa Suomen solmimissa verosopimuksissa, osakehuoneistoja pidetään kiinteään 
omaisuuteen verrattavissa olevana ja useimmat verosopimukset sallivat Suomen verottaa 
Suomessa sijaitsevista osakehuoneistoista syntyvää vuokratuloa. Jotkut verosopimukset voivat 
kuitenkin rajoittaa Suomen verotusoikeuden kiinteästä omaisuudesta (ei osakehuoneistoista) 
syntyvään vuokratuloon, mikäli tulon saajan katsotaan verosopimuksen mukaan asuvan 
toisessa verosopimusvaltiossa kuin Suomessa. Kyseinen asia määritellään kyseisen maan 
kanssa solmitussa verosopimuksessa. 

Mikäli olet epävarma saamasi tulon veronalaisuudesta, suosittelemme harkitsemaan, että 
pyydät neuvoa veroilmoituksen täyttämisessä veroasiantuntijalta. 



Tulojen ilmoittaminen Suomessa 

Veroilmoitusta täyttäessä, sinun tulisi ilmoittaa vuokratulosi Verohallinnon verkkopalvelun 
(OmaVero) kautta tai käyttäen soveltuvaa paperilomaketta eli 7H- tai 7K-lomaketta. 

Tulojen ilmoittamisen määräaika 

Ilmoittamista koskevan määräajan voit löytää esitäytetyltä veroilmoitukseltasi jonka Verohallinto 
toimittaa verovuotta seuraavan vuoden keväänä. Määräaika on yleensä toukokuun alussa ja 
määräaika on sama verkko- ja paperi-ilmoittamiselle. 

Jäännösveron maksaminen 

Mikäli sinulle määrätään jäännösveroa, jäännösveron eräpäivät näkyvät verotuspäätökselläsi. 
Jäännösveron eräpäivät ovat veronmaksajakohtaiset ja ne vaihtelevat sen mukaan, milloin 
henkilö on saanut lopullisen verotuspäätöksen. Eräpäivät ovat verotuksen päättymisvuoden 
elokuun (eli verovuotta seuraavan vuoden) ja verotuksen päättymisvuotta seuraavan vuoden 
helmikuun välisenä aikana.  

Suomen Verohallinnon yhteystiedot 

Nettisivu: www.vero.fi  
Puhelin: 029 497 024 

Suomen veroprosentti 

Vuokratuloa pidetään pääomatulona ja pääomatuloon sovellettava veroprosentti on 30% tai 
34% (josta jälkimmäistä sovelletaan siltä osin, kun vuosittainen pääomatulo ylittää 30 000 
euroa). 

Suomessa sovellettavat erityiset säännöt koskien satunnaista vuokraamista  

Satunnaisesta vuokraamisesta saatua tuloa pidetään passiivisena vuokratulona, tästä 
huolimatta satunnaisesta vuokraamisesta saatua tuloa käsitellään verotuksessa samalla tavalla 
kuin pitkäaikaisesta vuokraamisesta saatua tuloa. 

Tyypilliset kulut jotka voidaan vähentää verotuksessa satunnaisesta vuokraamisesta 
saadusta tulosta 

Lähtökohtaisesti kaikki kulut jotka liittyvät vuokraustoimintaan voidaan vähentää vuokratuloista. 

Mikäli vain osa asunnosta on vuokrattuna, kulut täytyy vähentää allokoidusti, esimerkiksi sen 
mukaan kuinka suuri osuus asunnon koko pinta-alasta on vuokrattuna. 

Tyypillisimmät vähennyskelpoiset kulut:  

! Huoltokulut,  

! Hoitovastikkeet,  

! Vakuutus,  

! Siivouskustannukset ja vesimaksut.  

http://www.vero.fi


Asuntolainan lyhennykset eivät ole vähennyskelpoisia vuokratuloista, mutta maksetut 
asuntolainan korot huomioidaan pääomatuloista tehtävänä vähennyksenä niitä koskevien 
sääntöjen mukaisesti. 

Arvonalennukseen perustuvat vähennykset (poistot ja kalustevähennys) 

Vuokratessa taloa (kiinteistöä) maksimipoiston määrä joka voidaan tehdä tulosta, on 4 
prosenttia rakennuksen poistamattomasta hankintamenosta. Poiston määrä täytyy kuitenkin 
laskea ottaen huomioon vain ne päivät, jolloin talo on ollut vuokrattuna.  

Milloin vuokrattu talo tai huoneisto on kalustettu, voidaan vuokratuloista tehdä kalustevähennys. 
Mikäli vuokrattu kohde on huone tai yksiö, kalustevähennyksen määrä on 40 euroa 
kuukaudessa tai 1,30 euroa/päivä. Mikäli vuokrattu kohde on kaksio tai suurempi, 
kalustevähennyksen määrä on 60 euroa kuukaudessa tai 1,60 euroa/päivä.  

Muulla kuin Suomessa asuvan henkilön verotus 

Pääsääntöisesti, vaikka asuisit muualla kuin Suomessa ja sinua pidettäisiin Suomessa 
rajoitetusti verovelvollisena, olet velvollinen maksamaan Suomessa veroa Suomesta saadustasi 
vuokratulostasi.  

Yleisesti verovelvollisen saama ulkomainen vuokratulo 

Mikäli olet Suomessa yleisesti verovelvollinen, sinun tulee ilmoittaa myös ulkomailta saamasi 
vuokratulot Suomen veroilmoituksella. 

Kiinteistöverot 

Kiinteistöveroa täytyy maksaa vain kiinteistöistä. Kiinteistöveron määrä on sijaintikunnasta 
riippuen 0,41 – 0,90 %. 

Osakehuoneistoista ei makseta kiinteistöveroa mutta käytännössä se on kuitenkin sisällytetty 
hoitovastikkeeseen. 

Pääomatuloverotus asunnon myynnin yhteydessä 

Pääomatuloon sovellettava veroprosentti on 30 % tai 34 % joista jälkimmäistä sovelletaan siltä 
osin, kun vuosittainen verotettava pääomatulo ylittää 30 000 euroa. Mikäli ilmoitus asunnon 
luovutuksesta on annettu ja käsitelty verovuoden aikana, määrätään myös pääomatulovero 
maksettavaksi kyseisen verovuoden aikana.  

Maksuerien määrä riippuu verotettavan tulon määrästä ja siihen liittyvistä veroista. Mikäli 
ilmoitus asunnon luovuttamisesta käsitellään kyseessä olevan verovuoden jälkeen, vero tulee 
maksettavaksi lopullisen verotuspäätöksen vastaanottamisen jälkeen. 

Oman vakituisen asunnon luovuttamisesta syntyvä voitto on verovapaa, mikäli luovuttaja on 
omistusaikanaan käyttänyt asuntoa omana tai perheensä vakituisena kotina yhtäjaksoisesti 
vähintään kahden vuoden ajan. Em. kahden vuoden jakson täytyy olla yhtäjaksoinen ja myös 
satunnainen vuokraaminen (jopa yhdeksi päiväksi) katkaisee yhtäjaksoisuuden. Kuitenkin alle 
50 % vuokraaminen (pinta-alan mukaan laskettuna) ei katkaise yhtäjaksoisuutta. Mikäli em. 
ehto luovutuksen verovapaudesta on täyttynyt, ei sitä ennen tai sen jälkeen tapahtuva 



vuokraaminen estä luovutuksen verovapautta. Jos luovutusvoitto olisi verovapaa, on vastaavasti 
asunnon luovutuksesta syntyvä tappio vähennyskelvoton. 

Esimerkkilaskelma

Laura omistaa yksiön Helsingissä jota hän vuokraa kokonaisuudessaan. Vuonna 2018 asunto 
oli vuokrattuna 73 päivää, muuten asunto oli Lauran omassa käytössä.

Kokonais vuokratulo oli yhteensä 6,000 euroa vuonna 2018.

Lauralle syntyi seuraavat kulut asuntoonsa liittyen vuonna 2018: vakuutus asuntoa varten 
500€, asuntolainan korot 1 500€, sähkömaksut 600€, välittäjän palkkio 500€ ja 
päivittäistavaroiden hankkiminen vuokralaisille 300€.

€

Kokonaisvuokratulot 6 000

Vähennyskelpoiset 
kustannukset

Kotivakuutus (73/365)* (100)

Sähkömaksut (73/365)* (120)

Välittäjän palkkio (500)

Kalustevähennys (95)

Päivittäistavarat vuokralaisille (300)

Veronalainen vuokratulo 4 885

Pääomatulosta tehtävät vähennykset**

Asuntolainan korko oman käytön ajalta, 35%  vähennyskelpoista (420)

Asuntolainan korko vuokrausajalta, 100% vähennyskelpoista (300)

Verotettava pääomatulo 4 165

*Jos kulut eivät liity puhtaasti pelkään vuokraustoimintaan, vuokraustoimintaan liittyvä 
osuus täytyy laskea sen mukaan monenako päivänä asunto on ollut vuokrattuna tai 
varattuna vuokrauskäyttöön



ARVONLISÄVEROTUS 

 Arvonlisäverotukseen liittyvät säännökset voivat olla monimutkaisia ja jokaisen tulisi 
huolellisesti tutustua säännöksiin ymmärtääkseen, miten ne soveltuvat omaan tilanteeseen. 

Arvonlisävero (alv) on kulutusvero. Useimmat tavaroiden luovutukset ja palvelujen suoritukset 
ovat arvonlisäverollisia. 

Suomessa tavaroita ja palveluja myyvät henkilöt saattavat olla velvollisia veloittamaan 
arvonlisäveron ja suorittamaan sen Verohallinnolle. Suosittelemme keskustelemaan 
veroasiantuntijan kanssa sinulle mahdollisesti aiheutuvista arvonlisäverovelvoitteista, kuten 
myös muista veroista. 

Jos toimit majoittajana tällä hetkellä, saatat olla velvollinen lisäämään arvonlisäveron 
vuokraveloitukseen ja tilittämään sen Verohallinnolle. Koska Airbnb ei itse toimi majoittajana, on 
majoittaja velvollinen huomioimaan vuokraan liittyvät paikalliset arvonlisäverovelvoitteet. 

Tuleeko minun veloittaa vierailta arvonlisävero, jos tarjoan lyhytaikaista majoitusta 
Suomessa? 

**Asuntolainan korosta 35% on vähennyskelpoista pääomatulosta. Jos asuntolainan 
kohteena oleva asunto on vuokrattuna, on asuntolainan korko 100% vähennyskelpoista 
tulonhankkimisvelan korkona (korko täytyy allokoida sen mukaan, monenako päivänä 
asunto on ollut vuokrattuna).



Yleisesti ottaen yksityishenkilöiden, joiden voidaan katsoa harjoittavan liiketoimintaa Suomessa, 
tulee veloittaa arvonlisävero myynneistään, kun edellytykset arvonlisäverorekisteröinnille ovat 
täyttyneet. 

Tällä hetkellä Suomessa on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi, jos harjoitettava 
majoitustoiminta on ammattimaista ja siten arvonlisäverollista liiketoimintaa, ja jos vuotuinen 
liikevaihto ylittää 10 000 euroa. Lyhytaikaista majoitusta tarjoavan tulee siis rekisteröityä 
arvonlisäverovelvolliseksi, jos edellä mainittu raja ylittyy. 

Jos olet ulkomaalainen yksityishenkilö, mutta tilasi, jossa tarjoat majoitusta, sijaitsee Suomessa, 
tulisi sinun rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi, koska arvonlisäverorekisteröintiä koskeva 
vähäisen toiminnan liikevaihtoraja ei koske sinua, jos harjoitat liiketoimintaa Suomen 
ulkopuolella.   

Suosittelemme veroasiantuntijan puoleen kääntymistä, jos olet epävarma siitä, tuleeko sinun 
rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi ja veloittaa Suomen arvonlisävero. 

Lisätietoa ja -ohjeistusta arvonlisäverorekisteröintiin liittyen on saatavilla Verohallinnon 
internetsivuilta. 

Minun on suoritettava arvonlisäveroa. Mistä saan tietää, kuinka paljon veroa minun tulee 
kerätä vierailtani? 

Arvonlisäverokannat ovat maakohtaisia ja ne muuttuvat aika ajoin. Suosittelemme tarkistamaan 
säännöllisesti voimassaolevat arvonlisäverokannat paikalliselta veroviranomaiselta siinä 
maasta, jossa olet velvollinen suorittamaan arvonlisäveroa. 

Esimerkiksi tämän ohjeen kirjoitushetkellä Suomessa majoituspalvelujen myyntiin (tilapäistä 
majoitusta tarvitseville asiakkaille) sovellettava arvonlisäverokanta on 10 %. Jos majoitusta 
tarjotaan yli kuuden kuukauden mittaiselle ajanjaksolle, voi majoituspalvelun myynti olla 
arvonlisäverotonta (arvonlisäveroa ei siten tule veloittaa). 

Suomessa on tällä hetkellä kuitenkin voimassa muitakin arvonlisäverokantoja, joten 
suosittelemme varmistamaan paikalliselta veroasiantuntijalta myynteihisi soveltuvat 
arvonlisäverokannat. 

Minun tulee suorittaa arvonlisäveroa. Miten veloitan asiakkailtani arvonlisäveron? 

Jos katsot, että sinun tulee veloittaa arvonlisävero asiakkaille tarjoamistasi palveluista, on 
tärkeää muistaa, että sinun tulee veloittaa arvonlisävero asiakkailtasi ja ilmoittaa ja tilittää se 
arvonlisäveroilmoituksella. Suomessa arvonlisäveroilmoitus kattaa tavallisesti yhden kuukauden 
mittaisen ajanjakson ja arvonlisäveroilmoituksen eräpäivä on raportointikuukautta seuraavan 
toisen kuukauden 12. päivä (eli esimerkiksi tammikuun arvonlisäveroilmoituksen eräpäivä on 
12. maaliskuuta). Arvonlisäveron maksamisen eräpäivä on sama kuin arvonlisäilmoituksen 
jättämisen eräpäivä. Jos kalenterivuoden liikevaihto jää alle 100 000 euron rajan, 
verovelvollinen voi anoa pidempää verokautta. 

Suomen säännösten perusteella yksityishenkilöille (B2C) tarjottavien majoituspalvelujen 
hintojen tulee sisältää myynnin arvonlisävero. 



Kuitin tai laskun antaminen asiakkaille ovat esimerkkejä sellaisista muodollisuuksista, joita 
saatetaan edellyttää. Erityisiä lisävaatimuksia voi olla myös sen suhteen, tuleeko tarjotun hinnan 
sisältää arvonlisävero vai voidaanko se lisätä ilmoitetun hinnan päälle. Suosittelemme 
varmistamaan hinnoitteluun ja laskuvaatimuksiin liittyvät velvoitteet paikalliselta 
veroasiantuntijalta. 

Lisätietoa arvonlisäveroilmoitusten antamisesta on saatavilla Verohallinnon internetsivuilta.


