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Lähdeveron periminen 
ulkomaiselle yritykselle 
maksetusta työkorvauksesta

Tämä ohje on tarkoitettu suomalaiselle työn teettäjälle, joka maksaa työkorvausta ulkomaiselle yri-
tykselle

�. VeLVoLLisuus periä LähdeVero
Suomalainen työn teettäjä on velvollinen perimään lähdeveron ulkomaiselle yritykselle maksamas-
taan työkorvauksesta, mikäli työ on tehty Suomessa. 

Työn teettäjän ei tarvitse periä maksamastaan työkorvauksesta lähdeveroa, jos 

a) ulkomainen yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin tai
b) ulkomainen yritys esittää työn teettäjälle lähdeverokortin, jolla perittävän veron määrä on 0 % 

tai 
c) ulkomainen yritys esittää muun selvityksen, joka estää veron perimisen. Muulla selvityksellä tar-

koitetaan selvitystä, joka osoittaa, että kiinteän toimipaikan syntymisen edellytyksiä ei ole.

Huomattava kuitenkin on, että kun työkorvausta maksetaan tehdystä talonrakennus-, maanraken-
nus-, vesirakennus- tai muusta rakennustyöstä, asennus- tai kokoonpanotyöstä, laivanrakennustyös-
tä, kuljetustyöstä tai siivous-, hoiva- tai hoitotyöstä, tai näille aloille vuokratusta työvoimasta, työn 
teettäjä voi jättää lähdeveron perimättä vain, jos korvauksen saaja on merkitty ennakkoperintäre-
kisteriin tai esittää 0-veron lähdeverokortin (Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta 
(627/1978) 10 e §).

Lähdevero työkorvauksesta on 13 %, kun työkorvauksen saaja on osakeyhtiöön tai henkilöyhtiöön 
rinnastuva yritys ja 35 %, kun työkorvauksen saaja on yksityinen liikkeen- tai ammatinharjoittaja.  
 
Mikäli ulkomainen yritys haluaa välttää lähdeveron perimisen sen saamasta työkorvauksesta, on 
yrityksen selkeintä hakeutua ennakkoperintärekisteriin tai hakea lähdeverokortti, jolla perittävän 
veron määrä on 0 %. Ulkomaisille yrityksille on verohallinnon Internetsivuilla menettelyohje, joka 
koskee ennakkoperintärekisteröintiä ja tuloverovelvollisuutta sekä erikseen ohje, joka koskee työvoi-
man vuokraus-tilanteita.

2. MenetteLy Veron MaksaMisessa
Suomalaisen työn teettäjän tulee maksaa työkorvauksesta peritty lähdevero työn teettäjän kotikun-
nan verovirastolle. Lähdevero maksetaan oma-aloitteisten verojen tilisiirtolomakkeella Veroh 7619 
perimisen toimittamiskuukautta seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä. Veron tunnukseksi 
merkitään 82. Valvontailmoitukselle työkorvaus merkitään kohtaan 504 ”Lähdeveron alaiset suori-
tukset, joista ei makseta st-maksua” ja lähdevero kohtaan 509 ”Lähdevero palkoista yms”.

3. Vuosi-iLMoitus
Suorituksen maksajan on annettava 1.1.2008 tai sen jälkeen rajoitetusti verovelvolliselle yhteisölle 
maksamastaan työkorvauksesta vuosi-ilmoitus Veroh 7809, jos työkorvauksesta on peritty lähdevero. 
Jos työkorvaus on maksettu rajoitetusti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle, on vuosi-ilmoitus 
annettava, vaikka työkorvauksesta ei olisi peritty lähdeveroa. Suorituslajin tunnukseksi merkitään 
A4. Vuosi-ilmoitus on annettava viimeistään lähdeveron perimistä seuraavan kalenterivuoden tam-
mikuun loppuun mennessä.

4. Liikaa perityn LähdeVeron paLauttaMinen
Ulkomaisen yrityksen on suositeltavaa hakeutua ennakkoperintärekisteriin tai hakea 0%:n lähdeve-
rokorttia niin hyvissä ajoin kuin mahdollista ja mielellään jo ennen toimeksiannon ja laskutuksen 
aloittamista Suomessa. Mikäli työkorvaus maksetaan ennen kuin yritys on merkitty ennakkoperin-
tärekisteriin tai ennen kuin yritykselle on myönnetty lähdeverokortti, työkorvauksen maksajan tulee 
periä lähdevero. 
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Ulkomaisen yrityksen velvollisuus maksaa tuloveroa Suomeen riippuu siitä, muodostuuko sille tulo-
verotuksessa Suomeen kiinteä toimipaikka. Ulkomainen yritys on velvollinen maksamaan Suomeen 
tuloveroa vain, mikäli sille muodostuu Suomeen kiinteä toimipaikka. 

Mikäli Suomella ei ole verotusoikeutta ulkomaisen yrityksen tuloon, liikaa perittyä lähdeveroa voi-
daan pyytää palauttamaan.

 Veron palauttamiseksi on kaksi vaihtoehtoa:

�. suomalainen veron perinyt yritys palauttaa veron ulkomaiselle yritykselle

Ulkomainen yritys voi antaa suomalaiselle toimeksiantajayritykselle selvityksen siitä, ettei lähdeve-
roa olisi tarvinnut periä. Tällainen selvitys on käytännössä veroviraston antama takautuva lähdeve-
rokortti, jolla perittävän veron määrä on 0 %. Selvitykseksi ei kelpaa se, että yritys on myöhemmin 
merkitty ennakkoperintärekisteriin. Saatuaan takautuvan lähdeverokortin suomalainen yritys voi pa-
lauttaa aiemmin pidättämänsä lähdeveron ulkomaiselle yritykselle vähentämällä sen samana vuon-
na myöhemmin maksettavaksi tulevista lähdeveroista. Jos lähdeveroa ei enää tule maksettavaksi, 
vähennystä ei voi tehdä ja ulkomaisen yrityksen tulee itse hakea veroa verovirastolta takaisin. 

2. ulkomainen yritys hakee veron takaisin verovirastolta

Ulkomainen yritys voi pyytää verovirastolta lähdeveron palauttamista lomakkeella Veroh 6203. Ha-
kemukseen tulee liittää suorituksen maksajan antama tosite maksusuorituksesta ja peritystä verosta 
sekä maksajan vakuutus siitä, ettei hän ole palauttanut lähdeveroa hakijalle. Jos yritykselle on aiem-
min annettu lähdeverokortti, hakemukseen tulee liittää selvitys, milloin ja mistä verovirastosta kortti 
on annettu. Hakemukseen on hyvä liittää myös tarkempaa tietoa yrityksen toiminnasta Suomessa 
sekä mahdollinen suoritusta koskeva toimeksianto- tai urakkasopimus.

Lähdeveroa ei edellä mainituilla menettelyillä palauteta yritykselle, jos Suomella on oikeus verottaa 
kyseistä tuloa. Suomella on verotusoikeus ulkomaisen yrityksen liiketuloon vain, mikäli ulkomaisella 
yrityksellä on kiinteä toimipaikka Suomessa. Tällöin yrityksen tulee antaa Suomeen veroilmoitus ja 
peritty lähdevero luetaan yrityksen hyväksi Suomen tuloverotuksen yhteydessä. Veroilmoitukseen 
tulee liittää maksajalta saatu tosite pidätetystä lähdeverosta.


