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Alkusanat
Luontoisetujen ja työnantajalta saatujen muiden henkilökuntaetujen
verotukseen liittyy monia tulkinta- ja ongelmakohtia siitä huolimatta,
että verosäännöksiä ja Verohallinnon antamia päätöksiä sekä Verohallinnon ohjeistusta luontoisetujen ja muiden henkilökuntaetujen osalta
on viime vuosina uudistettu.
Vaikka työnantajalta saadut luontoisedut ja henkilökuntaedut sekä
niiden oikea-aikainen ja oikeamääräinen käsittely toisaalta ennakko
perinnässä ja toisaalta työntekijän verotuksessa on jatkuvasti ajankohtainen kysymys, Suomessa ei kuitenkaan ole aikaisemmin julkaistu
kirjaa, jossa keskityttäisiin selkeästi luontoisetujen ja muiden henkilökuntaetujen verotukseen. Toivomme, että teoksemme Luontoisedut ja
muut henkilökuntaedut verotuksessa vastaa olemassa olevaan selkeään
tarpeeseen.
Teos on tarkoitettu käytännönläheiseksi käsikirjaksi sekä työnantajille että työntekijöille. Teoksessa käydään läpi tämänhetkisiä
luontoisetuja ja henkilökuntaetuja koskevia verosäännöksiä, avataan
nykyistä verotuskäytäntöä sekä selostetaan yksityiskohtaisesti annettuja ennakkoratkaisuja. Kirjaan on myös otettu runsaasti käytännön
esimerkkitapauksia, jotta lukijalle muodostuisi mahdollisimman monipuolinen ja käytännönläheinen kuva eri etujen verotuskohtelusta.
Teos on tarkoitettu kaikille luontoisetujen ja henkilökuntaetujen
parissa työskenteleville, esimerkiksi yritysten talous-, henkilöstö- ja
palkkahallinnolle, verokonsulteille ja veroasiantuntijoille, tili- ja kirjanpitotoimistoille sekä työntekijöille.
Jos toisin ei ole mainittu, teoksessa on otettu huomioon huhtikuun
2016 loppuun mennessä tehdyt lainsäädäntömuutokset sekä oikeus- ja
verotuskäytäntö.
Teoksen kirjoittajilla on pitkä ja monipuolinen kokemus luontoisetuihin ja muihin henkilökuntaetuihin liittyvistä verokysymyksistä.
Kirjoittajista Seija Karttunen toimii veroasiantuntijana Ernst & Young
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Alkusanat

Oy:ssä ja Virpi Pasanen työskentelee veroasiantuntijana Elinkeinoelämän keskusliitossa.
Työnjakomme kirjan kirjoittamisessa on ollut seuraava: Seija Karttunen on kirjoittanut luvut 1, 4, 6 ja 7 sekä luvun 3 jakson 3.2 ja luvun
5 jakson 5.4. Virpi Pasanen on kirjoittanut luvun 2, luvun 3 jaksot 3.1 ja
3.3–3.6 sekä luvun 5 jaksot 5.1–5.3 ja 5.5–5.8. Teos on kuitenkin kokonaisuudessaan yhteistyömme tulos.
Haluamme esittää suuret kiitokset kaikille kollegoillemme, jotka
ovat antaneet arvokkaita kommenttejaan kirjoitusprosessin aikana. Kiitämme myös sisältöpäällikkö Arja Lappeteläistä ja kustannustoimittaja
Aino Rauniota kaikesta avusta ja tuesta kirjoitustyössämme.
Helsingissä toukokuussa 2016
Seija Karttunen
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