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1 WPL: työsuhdematkalippu 

Tässä ohjeessa kuvataan, kuinka palkanlaskennassa kirjataan työsuhdematkalippu ja 

työsuhdematkalippuetu. 

1.1 Johdanto 

Työsuhdelippua koskeva säännös muuttui vuoden 2010 alusta. Edun verovapaata osaa ei 

enää määritellä prosentteina lipun hinnasta vaan euromääräisenä. 

 

Tuloverolain 64§:ssä määritellään työsuhdematkalipun verovapaa osa euromääräisesti. 

Työsuhdematkalippu on verovapaata 300 euroon asti. Lisäksi työsuhdematkalippu on 

verovapaata tuloa 600 euron ylittävältä osalta 3 400 euroon asti. Verovapaan edun määrä 

on näin ollen enintään 3 100 euroa vuodessa. Työnantajan tarjotessa työntekijälle 

työsuhdematkalipun, jonka arvo on 600 euron ja 3 400 euron välillä, edun veronalainen osa 

on 300 euroa. 

 

Työnantaja voi tarjota kaikissa tilanteissa vuotuisena verovapaana etuna 300 euroa. Tällöin 

työnantajan ei tarvitse selvittää työntekijän todellisia asunnon ja työpaikan välisiä 

kustannuksia. Jos työnantaja antaa suuremman edun, hänen on selvittävä työntekijän 

todellisten matkakustannusten määrä, koska verovapaa etu ei voi olla matkakustannuksia 

suurempi. 

 

Palkaksi katsottu osa työsuhdematkalipun hinnasta merkitään vuosi-ilmoituksen 

saajakohtaisen erittelyn kohtaan 40, Muut verotettavat luontoisedut. Tämän lisäksi vuosi-

ilmoitukselle merkitään palkansaajan verotuksessa vähennyskelpoinen määrä kohtaan 48. 

Tähän kohtaan merkitään sekä palkkana verotettu summa että palkansaajan työnantajalle 

maksama korvaus työsuhdematkalipusta. Lisäksi kohtaan 49 merkitään edun verovapaa 

määrä. 

Työsuhdematkalipusta on aina tehtävä vuosi-ilmoitusmerkintä, myös silloin kun 

verotettavaa etua tai vähennettävää määrää ei ole. 

Lisätietoja löydät osoitteesta www.vero.fi. 

Tarkista aina ajankohtainen menettelytapa verottajan sivuilta. 

1.2 Työsuhdematkalipun kirjaaminen 

1.2.1 Palkkalajit 

Työsuhdematkalipun ja työsuhdematkalippuedun kirjaamiseen tarvitset seuraavat 

palkkalajit. Palkkalajien käyttö riippuu yrityksenne käytössä olevasta kirjauskäytännöstä. 

 
Selite Tyyppi Tyypin tarkenne Vuosi-ilmoitus 

Työsuhdematkalippu (LE) 5 48 40.48,49 

Työsuhdematkalippu (KO) 12 68 48,49 

Työsuhdematkalippu  0 92 49 

 

 

 

http://www.vero.fi/
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Vuosi-ilmoitukselle tiedot palkkalajeilta ohjataan seuraavasti: 

 Työsuhdematkalipun arvon kirjaat palkkalajilla, jonka tyyppi on 0. laskennallinen ja 

tyypin tarkenne 92. Työsuhdematkalippu. Palkkalajilla kirjaat koko 

työsuhdematkalipun arvon, josta lasketaan työntekijän saama verovapaan lipun arvo 

kohtaan 49. Työsuhdematkalippu, verovapaan edun määrä. 

 Työsuhdematkalippuedun kirjaat palkkalajilla, jonka tyyppi on 5. Luontoisetu ja 

tyypin tarkenne 48. Työsuhdematkalippu. Palkkalajilla kirjaamasi summa lasketaan 

työntekijän luontoiseduksi ja vähennetään Työsuhdematkalipun kokonaissummasta. 

 Työntekijältä perityn korvauksen työsuhdematkalippuedusta kirjaat palkkalajilla, jonka 

tyyppi on 12. Muu-vähennys/maksu ja tyypin tarkenne 68. Korvaus 

työsuhdematkalipusta.  

HUOM. Jotta ohjelma osaisi laskea oikein veronalaisen ja verovapaan edun määrän oikein, 

on työsuhdematkalipun kokonaisarvo kirjattava laskennallisella palkkalajilla. 

 

Voit käyttää hyväksesi myös ketjutettuja palkkalajeja, mikäli käytössäsi on 

palkanlaskennan laajennus.  Mikäli olet määritellyt kaavat palkkalajeille, ketjutuksessa ei 

tarvitse määritellä kaavoja uudelleen.  

1.2.2 Palkkatapahtumien kirjaaminen 

Palkat kirjaat normaalisti käyttäen edellä mainittuja palkkalajeja. Muista kuin tässä 

kuvatuista työsuhdematkalipun kirjausvaihtoehdoista voit pyytää tarkennusta 

asiakaspalvelusta. 

1.2.2.1 Esimerkki 1  

Työnantaja ostaa työntekijälle 800 euroa maksavan työmatkalipun. Työnantaja ei peri 

työntekijältä korvausta lipun hinnasta. Koska työsuhdematkalippu on veronalaista siltä 

osin kuin edun arvon ylittää 300 euroa ja alittaa 600 euroa, veronalaista luontoisetua 

syntyy 300 eur. Työntekijä saa verovapaata etua 500 eur. 

 

 

Esimerkin 1 mukaiset palkkatapahtumakirjaukset. 

 

1.2.2.2 Esimerkki 2 

Työnantaja ostaa työntekijälle 1000 euroa maksavan työmatkalipun ja perii työntekijältä 

korvausta 400 euroa lipun hinnasta. Veronalaisen luontoisedun määrä on 300 euroa. Koska 

peritty korvaus on suurempi kuin edun verotusarvo, verotettavaa luontoisetua ei synny. 

Työntekijä saa verovapaata etua 600 euroa. 
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Esimerkin 2 mukaiset palkkatapahtumakirjaukset. 

Koska peritty korvaus on suurempi kuin edusta syntyvä luontoisetu, ohjelma laskee 

luontoiseduksi 0,00. 

 

1.2.2.3 Esimerkki 3 

Työnantaja on antanut työntekijälle 1000 euron arvoisen työsuhdematkalipun. Työnantaja 

perii työntekijän nettopalkasta 200 euroa. Veronalainen luontoisetu on 300 eur. Työntekijä 

saa verovapaata etua 700 euroa 

 
Esimerkin 3 mukaiset palkkatapahtumakirjaukset. 

 

Työntekijän luontoiseduksi muodostuu 100 eur. 

 

HUOM. Ohjeen mukaiset vuosi-ilmoitusmerkinnät, laskennallinen palkkalaji ja 

luontoisedun laskenta on ohjelmassa 8.1. versiosta lähtien. 

 

1.2.3 Nova 8.0 versio 

Jos olet saanut tämän ohjeen ja sinulla on Nova 8.0.-versio Visma Nova Palkanlaskennasta 

voit ottaa kuvatut palkkalajit käyttöösi ja syöttää palkat näitä käyttäen. Ennen vuosi-

ilmoitusten jättöä sinulla tulee olla käytössäsi Nova 8.1. versio, jolloin muutat 

perustamallesi normaalille laskennalliselle palkkalajiksi tyypin tarkenteeksi 92. 

Työsuhdematkalipun arvo. 

 

 


