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1 Yleistä
Polkupyöräetu ja edun määrän laskeminen on kuvattu Verohallinnon ohjeessa Luontoisedut
verotuksessa. Tarkistathan aina ajantasaiset ohjeet ja edun määrät verottajan sivuilta.

Polkupyöräetu on verovapaata, jos edun arvo on enintään 1 200 euroa vuodessa (vuonna 2021).
Ylimenevä osuus on veronalaista luontoisetua. Jos työntekijä saa sekä polkupyöräedun että
työsuhdematkalipun, niiden verovapaa määrä voi olla yhteensä korkeintaan 3 400 euroa.
Polkupyöräedusta on aina annettava ilmoitus, myös silloin kun verotettavaa etua ei ole. Työnantaja
voi periä polkupyöräedun omavastuuosuuden työntekijän nettopalkasta ja peritty korvaus alentaa
verotettavan edun määrää.

Ilmoittamisajankohdista/-jaksoista kerrotaan tarkemmin esim. tässä verottajan linkissä tulolajin 363
ja 364 kohdalla.

Polkupyöräedun ilmoittaminen poikkeaa muista luontoiseduista samalla tavalla kuin
työsuhdematkalipun ilmoittaminen, koska maksajan on vähennettävä palkaksi katsottavasta
osuudesta työntekijältä perimänsä korvaus.

20.4.2021 Tulorekisteri päivitti ohjeistustaan polkupyöräedun ilmoittamisesta vuoden 2021
osalta. Katso tarkemmin tästä linkistä kappaleesta 1.1.3 Polkupyöräetu.

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47886/#12.4-esimerkki:-polkupy%C3%B6r%C3%A4etu
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47886/#12.4-esimerkki:-polkupy%C3%B6r%C3%A4etu
https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/palkkatiedot/palkkojen-tulolajit/palkkojen-tulolajit-300-sarja/
https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/yksityiskohtaiset-tulorekisterin-ohjeet/64028/tietojen-ilmoittaminen-tulorekisteriin-luontoisedut-ja-kustannusten-korvaukset6/
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2 Palkkalajit Visma Fivaldissa
Perusta yrityksessä tarvittavat uudet palkkalajit Fivaldin Palkkalajit-rekisterissä ja kytke ne oikeisiin
tilastoryhmiin.

2.1 Veroton osuus

Perusta uusi palkkalaji 2415 Polkupyöräetu, veroton Luontoisedut–palkkalajiluokkaan
Palkkalajit-rekisterissä.

Jotta ohjelma ei pidätä ennakonpidätystä ja sosiaalivakuutusmaksuja tästä summasta, tarkista että
Palkkalajit-rekisterissä tämä 2415 palkkalaji ei ole ennakonpidätyksen ja sosiaalivakuutusmaksujen
palkkalajien prosentin perusteissa mukana. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos ko.
sivukulujen palkkalajeissa on valittuna Prosentin perusteeksi ”Palkkalajiluokan jälkeen”, niin
Poikkeukset-painikkeesta avautuvassa ikkunassa ko. palkkalaji tulee olla lisättynä oikean reunan
valittuihin palkkalajeihin seuraavasti:
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Ennakonpidätyksen palkkalaji:

Eläkevakuutusmaksun palkkalaji:
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Työttömyysvakuutusmaksun palkkalaji:

Sotu-maksun palkkalaji:
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Tapaturmavakuutusmaksun palkkalaji:

Linkitä palkkalaji tulorekisterin tulolajiin 363 ”Polkupyöräedun verovapaa osuus”
Tilastoryhmät-välilehdellä:



7(35)

2.2 Verollinen osuus

Perusta uusi palkkalaji 2420 Polkupyöräetu, verollinen osuus Luontoisedut-palkkalajiluokkaan
Palkkalajit-rekisterissä.
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Linkitä palkkalaji tulorekisterin tulolajiin 364 ”Polkupyöräedun palkaksi katsottu osuus”
Tilastoryhmät-välilehdellä.
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2.3 Polkupyöräedun omavastuuosuus

Perusta uusi palkkalaji 5015 Polkupyöräetu, omavastuuosuus Vähennykset-palkkalajiluokkaan
Palkkalajit-rekisterissä.
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Linkitä palkkalaji tulorekisterin tulolajiin 420 ”Polkupyöräedusta peritty korvaus”
Tilastoryhmät-välilehdellä.



11(35)

2.4 Polkupyöräedun työeläkevakuutusmaksun palkkalaji
Jos polkupyöräetu annetaan työntekijän rahapalkkaa alentamalla, työeläkevakuutusmaksun
osuus ilmoitetaan vuoden 2021 osalta tulolajilla 322 “Sijaismaksajan maksama palkka, josta
työnantaja maksaa työnantajan työeläkevakuutusmaksun”.

Perusta tätä varten oma palkkalaji (esim. 2421 polkupyöräetu, tyel osuus) Luontoisedut
-palkkalajiluokkaan Palkkalajit-rekisterissä.
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Linkitä palkkalaji tulorekisterin tulolajiin 322 Tilastoryhmät-välilehdellä. Käytä palkkalajilla
valitsemaasi samaa debet ja kredit tiliä, jotta palkkalaji ei vaikuta kirjanpitoon. Palkkalajia
käytetään vain, jotta tiedot saadaan ilmoitettua tulorekisteriin.

Varmista, että tämä palkkalaji on mukana vain työeläkevakuutusmaksun perusteessa, ei
työttömyysvakuutusmaksun, työtapaturmavakuutusmaksun, ryhmähenkivakuutusmaksun,
sairausvakuutusmaksun tai ennakonpidätyksen perusteessa. Eli palkkalaji 2421 ei saa olla
Poikkeukset -ikkunan valituissa palkkalajeissa eläkevakuutusmaksun palkkalajissa, kun taas muut
sivukulujen ilmoittamiseen liittyvät perustetut palkkalajit tulee olla.
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Tarvittaessa voit estää palkkalajin näkymisen palkkalaskelmalla palkkalajin Lisämääritykset
kohdassa valitsemalla “Palkkalajia ei näytetä raportissa”.

Tätä tulolajia käytetään ilmoittamisessa poikkeuksellisesti vuoden 2021 ajan, vaikka kyseessä ei
olekaan varsinainen sijaismaksajatilanne. Vuodesta 2022 alkaen ilmoittamisen ohjaus muuttuu.
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2.5 Polkupyöräedun työttömyysvakuutusmaksun palkkalaji
Jos polkupyöräetu annetaan työntekijän rahapalkkaa alentamalla, työeläkevakuutusmaksun
osuus ilmoitetaan vuoden 2021 osalta tulolajilla 323 “Sijaismaksajan maksama palkka, josta
työnantaja maksaa työnantajan työttömyysvakuutusmaksun”.

Perusta tätä varten oma palkkalaji (esim. 2422 polkupyöräetu, tyött osuus) Luontoisedut
-palkkalajiluokkaan Palkkalajit-rekisterissä.
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Linkitä palkkalaji tulorekisterin tulolajiin 323 Tilastoryhmät-välilehdellä.  Käytä palkkalajilla
valitsemaasi samaa debet ja kredit tiliä, jotta palkkalaji ei vaikuta kirjanpitoon. Palkkalajia
käytetään vain,jotta tiedot saadaan ilmoitettua tulorekisteriin.

Varmista, että tämä palkkalaji on mukana vain työttömyysvakuutusmaksun perusteessa, ei
työeläkevakuutusmaksun, työtapaturmavakuutusmaksun, ryhmähenkivakuutusmaksun,
sairausvakuutusmaksun tai ennakonpidätyksen perusteessa. Eli palkkalaji 2422 ei saa olla
Poikkeukset -ikkunan valituissa palkkalajeissa Työttömyysvakuutusmaksun palkkalajilla, kun taas
muut sivukulujen ilmoittamiseen liittyvät perustetut palkkalajit tulee olla:
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Tarvittaessa voit estää palkkalajin näkymisen palkkalaskelmalla palkkalajin Lisämääritykset
kohdassa valitsemalla “Palkkalajia ei näytetä raportissa”.

Tätä tulolajia käytetään ilmoittamisessa poikkeuksellisesti vuoden 2021 ajan, vaikka kyseessä ei
olekaan varsinainen sijaismaksajatilanne. Vuodesta 2022 alkaen ilmoittamisen ohjaus muuttuu.
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2.6 Polkupyöräedun työtapaturmavakuutusmaksun palkkalaji
Jos polkupyöräetu annetaan työntekijän rahapalkkaa alentamalla, työeläkevakuutusmaksun
osuus ilmoitetaan vuoden 2021 osalta tulolajilla 324 “Sijaismaksajan maksama palkka, josta
työnantaja maksaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun”.

Perusta tätä varten oma palkkalaji (esim. 2423 polkupyöräetu, työtap osuus) Luontoisedut
-palkkalajiluokkaan Palkkalajit-rekisterissä.
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Linkitä palkkalaji tulorekisterin tulolajiin 324 Tilastoryhmät-välilehdellä.  Käytä palkkalajilla
valitsemaasi samaa debet ja kredit tiliä, jotta palkkalaji ei vaikuta kirjanpitoon. Palkkalajia
käytetään vain jotta tiedot saadaan ilmoitettua tulorekisteriin.

Varmista, että tämä palkkalaji on mukana vain työtapaturmavakuutusmaksun perusteessa, ei
työeläkevakuutusmaksun, työttömyysvakuutusmaksun, ryhmähenkivakuutusmaksun,
sairausvakuutusmaksun tai ennakonpidätyksen perusteessa. Eli palkkalaji 2423 ei saa olla
Poikkeukset -ikkunan valituissa palkkalajeissa Tapaturmavakuutusmaksun palkkalajilla, kun taas
muut sivukulujen ilmoittamista varten perustetut palkkalajit tulee olla:
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Tarvittaessa voit estää palkkalajin näkymisen palkkalaskelmalla palkkalajin Lisämääritykset
kohdassa valitsemalla “Palkkalajia ei näytetä raportissa”.

Tätä tulolajia käytetään ilmoittamisessa poikkeuksellisesti vuoden 2021 ajan, vaikka kyseessä ei
olekaan varsinainen sijaismaksajatilanne. Vuodesta 2022 alkaen ilmoittamisen ohjaus muuttuu.



20(35)

Lisää lopuksi kaikki nämä ilmoittamiseen liittyvät palkkalajit pois ennakonpidätyksen,
sairausvakuutusmaksun ja ryhmähenkivakutuusmaksun perusteesta. Alla esimerkki sotu-maksun
-palkkalajin asetuksista:
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2.7 Luontoisedut tilastoryhmän muokkaaminen
Lisää työsuhdematkalipun Tyel- tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksuja varten perustetut
palkkalajit Luontoisedut-tilastoryhmän Poikkeukset-painikkeen taakse, jotta luontoisedut
tulevat palkkakauden ja vuoden alusta -kohdissa tulonsaajalle oikein:
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3 Palkansaajan tiedot
Perusta Muu luontoisetu –tyyppinen luontoisetu Palkanlaskennan perustiedot –rekisterin
Luontoisedut-välilehdelle:

Aseta luontoisetu palkansaajille voimaan Luontoisedut ja ulosottotiedot –välilehdellä
Palkansaajat-rekisterissä:

Lisää henkilön palkkalajeihin tarvittaessa perustetut palkkalajit ja tarvittaessa valinta “Aina
palkkalaskelmaan”, jotta ne nousevat palkkalaskelmien luontiajoissa uusille laskelmille.



25(35)



26(35)

4 Palkkalaskelma ja ilmoittaminen tulorekisteriin kun
etuus annetaan palkan päälle

Jos työnantajan antama etu on alle 1200 euroa vuodessa ja siitä ei peritä omavastuuosuutta, niin
palkkalaskelmalle voidaan laittaa vain verottoman polkupyöräedun palkkalaji.

Mikäli edun arvo ylittää 1200 euroa, lisätään palkkalaskelmalle 2420-palkkalajilla verollinen osuus
polkupyöräedusta. Jos työnantaja perii työntekijältä omavastuuosuuden, joka on pienempi kuin
verollinen osuus, lisätään palkkalaskelmalle kaikki kolme palkkalajia (2415,2420 ja 5015).

Esim. tilanne, jossa käytetään kaikkia näitä kolmea palkkalajia:

Tällöin ilmoitus näyttää Palkkatietoilmoitus Tulorekisteriin -websovelluksen Henkilö-välilehdellä
seuraavanlaiselle:
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5 Palkkalaskelma ja ilmoittaminen tulorekisteriin kun
etuus annetaan rahapalkkaa alentamalla

Tässä kappaleessa kuvataan esimerkin avulla miten tulorekisteriin ilmoitetaan polkupyöräetu kun
se on annettu rahapalkkaa alentamalla.

Esimerkki 1.  (vastaa tulorekisterin ohjeen esimerkkiä 20
https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/yksityiskohtaiset-tulorekisterin-ohjeet/64028/tiet
ojen-ilmoittaminen-tulorekisteriin-luontoisedut-ja-kustannusten-korvaukset6/.)

● Työntekijän kuukausipalkka on 3500 euroa. Alla olevassa esimerkissä vähennys on merkitty
omana rivinä (-100e kk-palkka).

● Työnantaja antaa työntekijälle kuukausittain 100 euron arvoisen polkupyöräedun.
● Etua annetaan vuodessa yhteensä 1 200 euroa, joten etu on verovapaata tuloa.
● Työnantaja ja työntekijä ovat sopineet, että työntekijälle annettava polkupyöräetu

sisällytetään työntekijän bruttopalkkaan
● Palkan osana annettu kuukausittainen verovapaa etu 100 euroa ilmoitetaan tulolajeilla

322−324. Lisäksi verovapaa polkupyöräetu ilmoitetaan tulolajilla 363.

https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/yksityiskohtaiset-tulorekisterin-ohjeet/64028/tietojen-ilmoittaminen-tulorekisteriin-luontoisedut-ja-kustannusten-korvaukset6/
https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/yksityiskohtaiset-tulorekisterin-ohjeet/64028/tietojen-ilmoittaminen-tulorekisteriin-luontoisedut-ja-kustannusten-korvaukset6/
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Huomaa, että toistaiseksi (korjaus tulossa) Lista -välilehdellä ”Yhteensä tulorekisteriin” ja
“Rahapalkka” -sarakkeissa on liian iso lukema, koska luvuissa huomioidaan virheellisesti myös
nämä uudet tulolajit.

Esimerkki 2 (vastaa tulorekisterin ohjeen esimerkkiä 22
https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/yksityiskohtaiset-tulorekisterin-ohjeet/64028/tiet
ojen-ilmoittaminen-tulorekisteriin-luontoisedut-ja-kustannusten-korvaukset6/.)

● Työntekijän kuukausipalkka on 3 000 euroa (alla olevalla esimerkkilaskelmalla vähennetty
suoraan kuukausipalkasta).

● Työnantaja antaa työntekijälle kuukausittain 100 euron arvoisen polkupyöräedun.
● Etua annetaan vuodessa yhteensä 1 200 euroa, joten etu on verovapaata tuloa.
● Työnantaja ja työntekijä ovat sopineet, että työntekijälle annettava polkupyöräetu

sisällytetään työntekijän bruttopalkkaan.
● Työnantaja perii edusta korvausta työntekijältä 40 euroa kuukaudessa.
● Peritty korvaus alentaa annetun polkupyöräedun määrää 60 euroon kuukaudessa (100 − 40).
● Tämä summa ilmoitetaan tulolajeilla 322−324.

https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/yksityiskohtaiset-tulorekisterin-ohjeet/64028/tietojen-ilmoittaminen-tulorekisteriin-luontoisedut-ja-kustannusten-korvaukset6/
https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/yksityiskohtaiset-tulorekisterin-ohjeet/64028/tietojen-ilmoittaminen-tulorekisteriin-luontoisedut-ja-kustannusten-korvaukset6/
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● Maksaja vähentää perityn korvauksen myös verovapaasta edusta ja ilmoittaa erotuksen
verovapaana polkupyöräetuna.



31(35)

Huomaa, että toistaiseksi (korjaus tulossa) Lista -välilehdellä ”Yhteensä tulorekisteriin” ja
“Rahapalkka” -sarakkeissa on liian iso lukema, koska luvuissa huomioidaan virheellisesti myös
nämä uudet tulolajit.



32(35)

5.1 Aiemman ohjeen mukaisesti ilmoitetun palkkatietoilmoituksen
korjaaminen

Tässä kappaleessa kuvataan esimerkin avulla miten tulorekisteriin korjataan polkupyöräetu kun se
on annettu rahapalkkaa alentamalla esimerkki 2 tilanteessa. Helmikuussa on ilmoitettu
polkupyöräetu silloisen ohjeistuksen mukaisesti.
Esimerkki.

● Työntekijän kuukausipalkka on 3 000 euroa.
● Työnantaja antaa työntekijälle kuukausittain 100 euron arvoisen polkupyöräedun.
● Etua annetaan vuodessa yhteensä 1 200 euroa, joten etu on verovapaata tuloa.
● Työnantaja ja työntekijä ovat sopineet, että työntekijälle annettava polkupyöräetu

sisällytetään työntekijän bruttopalkkaan.
● Työnantaja perii edusta korvausta työntekijältä 40 euroa kuukaudessa (Palkkalaji 5015).
● Peritty korvaus alentaa annetun polkupyöräedun määrää 60 euroon kuukaudessa (Palkkalaji

2415).

Uuden ohjeistuksen mukaan kun etu on annettu rahapalkkaa alentamalla veronalainen ansio on
pienempi kuin esimerkiksi työeläkevakuutuksen perusteena oleva ansio, joten pitää tehdä korjaus
tulorekisteriin korvaavalla ilmoituksella. Korjaus voidaan tehdä seuraavan normaalin
palkkalaskelman yhteydessä tai erillisellä palkkalaskelmalla. Tässä korjausrivien korostamiseksi on
käytetty erillistä korjaavaa palkkalaskelmaa. Huomaathan, että normaalin palkkalaskelman
yhteydessä kohdistettavien TyEL ja Työttömyysvakuutusmaksu -palkkalajien arvot tulee selvittää,
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syöttää käsin ja valita palkkarivillä Syöttö -valinta (tai syöttää ensin vain kohdistettavat tiedot, lisätä
syöttö-valinta ja vasta tämän jälkeen normaalit palkkarivit).

Verottoman polkupyöräedun osuus pitää ilmoittaa myös tulolajeilla 322−324 tuoterekisteriin.
Palkkakaudelle, jolla korjaus tehdään, lisätään näitä tulolajeja vastaavat palkkalajit ja kohdistetaan
ne korjattavalle palkkakaudelle. Lisäksi kohdistetaan TyEL, Työttömyysvakuutusmaksu ja
Tapaturmavakuutusmaksu.
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Huomautus: Joissain tilanteissa laki rajoittaa työnantajaa perimästä liian pienenä perittyjä maksuja
tulonsaajalta myöhemmissä palkanmaksuissa. Esimerkiksi jos työntekijän työeläke- tai
työttömyysvakuutusmaksu on ilmeisen virheen vuoksi jäänyt palkanmaksun yhteydessä
pidättämättä, työnantaja voi periä pidättämättä jääneen maksun kahden seuraavan palkanmaksun
yhteydessä, mutta ei enää sen jälkeen. Oikaisutilanteissa maksaja ilmoittaa tulorekisteriin
tulonsaajalta perimänsä summan sen palkanmaksukauden ilmoituksella, jolla perii
työntekijämaksun korotettuna.


