
Esitys laadittu 27.1.2022 
Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistyksen toimesta.
!HUOM! Prosessit voivat muuttua vuosittain!



SISÄLLYS

 Yleistä

 Henkilökohtainen veroilmoitus
(ilman y-tunnusta)

 Elinkeinotoiminnan veroilmoitus
(y-tunnukselle)

 Jos olet unohtanut y-tunnuksesi



 4H-yrittäjän rahat-asiat
 Myyntiraja 8000€ vuosittain 

per henkilö (alkaen 1.1.2022)

 Myynti eli liikevaihto eli tulot
 Menot
 Tulot – menot = TULOS

 4H-yrittäjän 
velvollisuuksia
 Kirjanpidon pitäminen
 Vuosiraportointi
 Veroilmoitus kerran 

vuodessa



• Yhdenkertainen

• Maksuperusteinen

• Tilikausi: 
tammikuu-joulukuu

• Valmis pohja:
https://urly.fi/2qOx

• KUITIT TALTEEN!!





Tulojen 
ilmoittaminen on 

4H-yrittäjän 
omalla vastuulla!



• JOS sinulla EI ole y-tunnusta
• Yritystoiminnan tulos ilmoitetaan jälkikäteen

henkilökohtaisella veroilmoituksella
• Voit ilmoittaa netissä OmaVero - vero.fi tai postissa tulevan 

lomakkeen kautta
• Alaikäisen huoltaja voi tehdä ilmoituksen huollettavan puolesta
• DEDIS: Maalis-huhtikuussa, tarkempi palautuspäivä on 

näkyvissä veroilmoituksessa



 Saapuu postissa maalis-huhtikuussa
verokortin saaneille

 Täytä 4H-yrityksesi vuoden 2021
TULOS kohtaan Muut ansiotulot

 Lisätiedot -kohtaan kirjoitetaan: "Kyseessä
4H-yritys, jonka myyntitulo koostuu _______"

 Täydennä liikeideasi mukaan esim. Pihatöistä, 
catering-tuotteista, lastenhoidosta, käsitöistä, 
kesäkahvilasta...

 Alaikäisen 4H-yrittäjän veroilmoituksen
allekirjoittaa myös hänen huoltajansa.



1. Kirjautuminen vaatii 
pankkitunnukset / 
mobiilivarmenteen

2. Asioidessa itse valitse 
"Omat veroasiat"

3. Huoltajan asioidessa 
huollettavan puolesta valitse 
"Asioi toisen henkilön 
puolesta"

Pääset palvelun kautta
esitäytettyyn veroilmoitukseen,

jossa ilmoitat 4H-yrityksesi
tuloksen kohdassa 
"muut ansiotulot".



HENKILÖKOHTAINEN 
VEROILMOITUS TULEE TÄYTTÄÄ 

MAALIS-HUHTIKUUSSA!



• JOS sinulla ON y-tunnus
• Sinun pitää laatia elinkeinotoiminnan veroilmoitus, jossa ilmoitat 

4H-yrityksesi viime vuoden tulot, menot ja tuloksen.
• Veroilmoitus tulee tehdä, vaikka tuloja ei olisi ollut ollenkaan viime 

vuonna.
• Veroilmoituksen voi tehdä sähköisesti OmaVero-palvelussa 

(suosittelemme) tai paperilomakkeella.
• DEDIS: Veroilmoitus tulee tehdä maaliskuun loppuun mennessä.

Tee se kuitenkin heti, sillä myöhästyminen tai tekemättä 
jättäminen johtaa sakkoihin verottajalta.



1. Kirjautuminen OmaVeroon
verkkopankkitunnuksilla tai 
mobiliivarmenteella

2. Asioidessa itse valitse 
"Omat veroasiat"

3. Huoltajan asioidessa 
puolestasi valitaan "Asioi 
toisen henkilön puolesta"

HUOM! Älä valitse "asioi 
yrityksen puolesta"



Maija Meikäläinen
Esimerkkikatu
00100 Helsinki

Kirjautumisen jälkeen:

1. Selaa sivua 
hieman alaspäin

2. Klikkaa "Tee 
elinkeinotoiminnan 
veroilmoitus – liikkeen tai 
ammatin harjoittaja"



Seuraavassa 
vaiheessa yhteystietosi 
näkyvät automaattisesti, jos 
ne on aiemmin tallennettu 
omaveroon Omat Tiedot –
sivulla.

Jos näin ei ole, voit 
kirjoittaa nimesi ja 
puhelinnumerosi "muut 
yhteystiedot" -kohtaan.

Valitse "Ei".

Sitten voitkin siirtyä 
eteenpäin klikkaamalla 
alhaalta "seuraava".



Tuotot-vaiheessa ilmoitat 
vuoden aikana tekemäsi 
myynnin/liikevaihdon

1. tarkasta myynti 
kirjanpidostasi ja ilmoita se 
"liikevaihto" -kohdassa. 
Muista painaa vieressä 
olevaa €-merkkiä, jotta 
myynti varmasti tallentuu 
järjestelmään.

Sivulla kysytään paljon myös 
muita lisätietoja. Kaikki 
voidaan jättää kohtaan "ei"

2. Sitten voit edetä 
seuraavaan vaiheeseen 
selaamalla alas ja 
klikkaamalla "seuraava".



Kulut-vaiheessa ilmoitat 
vuoden aikana 
yritystoimintaasi liittyvät 
menot.

Selaa hieman alaspäin ja
valitse "kyllä" -kohdassa 
"muut vähennyskelpoiset 
kulut".

Tarkasta vuoden menot 
kirjanpidostasi ja ilmoita 
ne kaikki kohdassa "muut 
vähennyskelpoiset kulut"

Muita kohtia sivulla ei 
tarvitse muuttaa. Etene 
painamalla sivun alaosasta 
"seuraava".



Varallisuuslaskelma-
vaiheessa ei tarvitse 
muuttaa mitään.

Tarkasta, että kaikissa 
kohdissa on "ei" ja paina 
sivun alaosasta 
"seuraava".



Viimeisessä vaiheessa tarkasta vielä, että tiedot ovat 
oikein ja paina sivun alaosasta "lähetä"



Nyt elinkeinotoiminnan veroilmoitus on tehty. Onneksi olkoon!!



 Voit itse tulostaa paperisen 
elinkeinotoiminnan 
veroilmoituksen: https://urly.fi/2qRZ

 Voit tilata paperisen "5 Elinkeinotoiminnan 
veroilmoitus liikkeen- tai ammatinharjoittaja" 
soittamalla numeroon 029 497 030

 MUISTA POSTITTAA ILMOITUS AJOISSA
Verohallinto
PL 700
00052 VERO

 NÄIN TÄYTÄT ELINKEINOTOIMINNAN 
PAPERISEN VEROILMOITUKSEN:
 https://urly.fi/2qPU





Mene osoitteeseen
ytj.fi
Kirjoita hakukenttään

 SUKUNIMI ETUNIMI
 Ilman pilkkua!

Hae

Meikälainen Matti



Löydät 
y-tunnuksesi 
seuraavan sivun 
alalaidasta.

Meikäläinen Matti

1234567-8





Laadi veroilmoitus ja 4H-yrittäjän vuosiraportti

Ilmoita omaan 4H-yhdistykseesi lopettavasi 4H-yrittäjänä 
toimimisen



Laadi veroilmoitus ja 4H-yrittäjän vuosiraportti

Jos lopetat kokonaan yrittäjänä, sulje Y-tunnus.

• Tunnuksen voi sulkea täyttämällä Y6-lomakkeen: https://urly.fi/2rh3
• Tässä ohjeet lomakkeen täyttämistä varten: https://urly.fi/2rh6

Ilmoita omaan 4H-yhdistykseesi lopettavasi 4H-yrittäjänä toimimisen

Jos pidät Y-tunnuksen, tulee vuosittain laatia veroilmoitus, vaikkei yritys 
tienaisi mitään.




