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ASIAKASOHJE – OSTORESKONTRAN VAI PALKKOJEN KAUTTA MAKSETTAVA PALVELULASKU
Huom! Tämä on viitteellinen ohjeistus. Vastuu alla olevien tietojen selvittämisestä on asiakkaalla.

Ennen ostotilausta/sopimusta tehtävät tarkistukset asiakkaalla

1. Ennakkoperintärekisteriin kuuluminen
Uudelta toimittajalta palvelua tilattaessa tilaajan/sopimuksen tekijän on tarkistettava Yritys- ja
yhteisötietojärjestelmästä (ytj.fi) toimittajan kuuluminen ennakkoperintärekisteriin. Toimittajan pitää
olla myös sille toimialalle rekisteröitynyt, mille ostopalveluntuottajana palvelua tarjoaa. Nämä tiedot
tarkistetaan toimittajan y-tunnuksen perusteella.

Ohessa on esimerkki, joka on otettu Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (ytj.fi). Esimerkistä käy ilmi,
että yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin, kuten palvelua tarjoavana täytyy kuuluakin, ja
ennakkoperintärekisteröinnin voimassaolon seuraava tarkistuspäivä on merkitty.

Ennakkoperintärekisteriin toimittajan on kuuluttava, jos se laskuttaa palvelua. Ennakkoperintärekisteriin
kuuluminen vaikuttaa verojen ennakkoperintään. Rekisteriin merkitsemisen tarkoitus on osoittaa, ettei
suorituksen maksajan tarvitse tehdä maksusta ennakonpidätystä, vaan rekisteriin merkitty toimija huolehtii
ennakkoverojen maksamisesta itse. Toisin sanoen työn teettäjän ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä
maksamastaan työ- tai käyttökorvauksesta, jos työntekijä on merkitty ennakkoperintärekisteriin. (vero.fi).
Ennakkoperintärekisteriin kuuluvalta toimittajalta on siis turvallista tilata palvelua.
Ennakonpidätys ei koske tavaran kauppaa eikä esimerkiksi vuokraustoimintaa. Tavarakauppaa harjoittavan
ei näin ollen tarvitse olla ennakkoperintärekisterissä. Jos laskutukseen sisältyy korvausta sekä

Ostoreskontra/E-KK

28.1.2016

työsuorituksesta että tavarantoimituksesta, rekisteröinti tulee tarkistaa. Jos tavaran kauppahintaan liittyy
vähäinen työsuoritus, kyse ei ole työkorvauksesta, vaan tavaran kaupasta.
Jos toiminimi tai yritys on poistettu ennakkoperintärekisteristä, maksuajankohta määrää, ei ansainta-aika,
toimitetaanko ennakonpidätys vai ei.

2. Yrittäjän YEL-vakuutus
Kun yksityinen elinkeinonharjoittaja tai toiminimi laskuttaa palvelua, tilaajan/sopimuksen tekijän on
tarkistettava ennakkoperintärekisteritiedon lisäksi, maksaako yrittäjä YEL-vakuutusta. Jos toimittaja maksaa
YEL-vakuutusta, tilaaja/sopimuksen tekijä pyytää vakuutusmaksusta kopion ja liittää sen laskulle.

Palvelulaskujen maksaminen ostoreskontran vai palkkojen kautta:
 Ostoreskontran kautta maksetaan työkorvaukset ja palkkiot (palvelulaskut) silloin, kun yritys on
ennakkoperintärekisterissä, ja lisäksi toiminimen tai yksityisen elinkeinonharjoittajan ollessa
kyseessä, kun yrittäjä maksaa YEL:n. Lasku pyydetään normaaliin laskutusosoitteeseen.
Jos toimittaja laskuttaa palvelua, eikä kuulu ennakkoperintärekisteriin, laskun tarkastajalla on
mahdollisuus sopia toimittajan kanssa, että lasku maksetaan ostoreskontran kautta sitten, kun
yritys on rekisteröity ennakkoperintärekisteriin. Toimittajan ei tarvitse tehdä uutta laskua, sillä
laskun päivämäärä ei ole ratkaiseva tekijä, vaan se, milloin lasku maksetaan. Yrityksen yhtiömuoto
ei vaikuta siihen, täytyykö toimittajan tehdä uusi lasku vai ei.

 Palkkojen kautta maksetaan työkorvaukset ja palkkiot (palvelulaskut) silloin, jos yritys ei ole
ennakkoperintärekisterissä/toiminimen yrittäjä tai yksityinen elinkeinonharjoittaja ei ole
maksanut YEL:ä. Kun lasku maksetaan palkkana, lasku täytyy pyytää käyntiosoitteeseen. Tällöin
laskun liitteenä tulee olla verokortti ja lasku liitteineen toimitetaan palkanlaskentaan. Kun
toimittaja liittää laskun mukaan verokortin, lasku maksetaan silloin aina palkkojen kautta. Palkkana
maksettavaan laskuun liitetään asiakkaan yhteystiedot mukaan, jotta palkanlaskija voi olla
tarvittaessa yhteydessä. Kun lasku maksetaan palkkojen kautta, tarkemmat tiedot saa jokaisen
yhteisön omalta palkanlaskijalta/palkanlaskijoilta.

 Yksityisten henkilöiden työkorvaukset ja palkkiot maksetaan aina palkkana. Yrittäjä ei saa
laskuttaa toiminimenä, jos hän on työsuhteessa samalle asiakkaalle ja toimiala on sama.
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Palkkaa vai työkorvausta
Y-tunnus, ennakkoperintärekisteri ja YEL (viitteellinen ohjeistus saatu Verohallinnolta)

Ammatinharjoittaja, yksityinen
elinkeinonharjoittaja
Toiminimi
 Y-tunnus on
 kuuluu ennakkoperintärekisteriin
 ei ole työsuhteessa
 esittää YEL-vakuutustodistuksen
Ammatinharjoittaja, yksityinen
elinkeinonharjoittaja
Toiminimi
 Y-tunnus on
 kuuluu ennakkoperintärekisteriin
 on työsuhteessa
 EI esitä YEL-vakuutustodistusta
Ammatinharjoittaja, yksityinen
elinkeinonharjoittaja
Toiminimi
 Y-tunnus on
 esittää YEL-vakuutustodistuksen
 ei ole työsuhteessa
 EI kuulu ennakkoperintärekisteriin
Osakeyhtiöt, osuuskunnat, avoimet yhtiöt,
kommandiittiyhtiöt, järjestöt (esim. ry) ja säätiöt
 Y-tunnus on
 kuuluu ennakkoperintärekisteriin
Osakeyhtiöt, osuuskunnat, avoimet yhtiöt,
kommandiittiyhtiöt, järjestöt (esim. ry) ja säätiöt
 Y-tunnus on
 EI kuulu ennakkoperintärekisteriin
Järjestöt, yritykset, toiminimet
 EI ole y-tunnusta
Yksityiset henkilöt

Maksetaan ostoreskontran kautta.
Ei peritä ennakonpidätystä eikä
eläkevakuutusmaksua.

Maksetaan palkkojen kautta.

Maksetaan palkkojen kautta.

Maksetaan ostoreskontran kautta.
Ei peritä ennakonpidätystä eikä
eläkevakuutusmaksua.

Maksetaan palkkojen kautta.

Maksetaan palkkojen kautta.
Maksetaan palkkojen kautta.

