Kelan kevät-päivät 8.5.2019
Opiskelijat

Ulkomaille muuttava opiskelija
 Ulkomaille muuttava Suomen kansalainen on lähtökohtaisesti Suomessa yleisesti
verovelvollinen muuttovuoden + 3 vuotta
 Opiskelija maksaa Suomeen veroa maailmanlaajuisista tuloistaan, siten myös ulkomailla tehdystä työstä
saatu palkka on ilmoitettava Suomen verotukseen

 Muuttovuoden + 3 vuoden aikana on mahdollista vaatia rajoitettua verovelvollisuutta, jos
Suomeen ei ole olennaisia siteitä
 Suomen kansalaisella on olennaiset siteet Suomeen, jos toiseen maahan ei ole asetuttu pysyvästi, vaikka
Suomeen ei jäisikään varsinaista asuntoa ja kotia
– Opiskelijalla katsotaan olevan olennaiset siteet Suomeen esimerkiksi, jos hän oleskelee ulkomailla
yksinomaan opiskelun takia
– Pidetään yleisesti verovelvollisena muuttovuoden + 3 v ajan

 Mikäli opiskelija työskentelee opiskeluvaltiossaan, hän voi olla oikeutettu
verosopimuksen mukaiseen opiskelijahuojennukseen
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Suomeen tuleva opiskelija
Rajoitetusti verovelvollinen (R)

Yleisesti verovelvollinen (Y)

 Suomessa oleskelu enintään 6 kk

 Suomessa oleskelu yli 6 kk tai varsinainen
asunto ja koti Suomessa

– lähdeverokortti; lähdeverovähennys
tai
– progressiivinen verotus

 Mahdollinen verosopimuksesta johtuva
opiskelijahuojennus Suomesta saadun
palkkatulon verotuksessa
 Mahdollinen sairausvakuutusmaksu
(sairaanhoito- ja päivärahamaksu)
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– progressiivinen muutosverokortti
 Mahdollinen verosopimuksesta johtuva
opiskelijahuojennus Suomesta saadun palkkatulon
verotuksessa
 Mahdollinen sairausvakuutusmaksu (sairaanhoitoja päivärahamaksu)

Opiskelijahuojennus verosopimuksissa
 Opiskeluvaltio yleensä verottaa opiskelijan ko. valtiossa tekemästä työstä saamaa
palkkaa
 Joissakin verosopimuksissa opiskeluvaltiossa tehdyn työn verotusoikeutta on rajoitettu,
opiskelijahuojennus
– Opiskeluvaltiossa tehdystä työstä saatu palkka voi olla kokonaan tai osittain verovapaata
– Opiskelijahuojennus voi koskea sekä ulkomaille muuttavaa opiskelijaa että Suomeen tulevaa opiskelijaa
(Y tai R)

 Yleensä opiskeluvaltio ei voi verottaa opiskelijan kyseisen valtion ulkopuolelta saamia
tuloja, jotka hän saa elatustaan, koulutustaan tai harjoitteluaan varten, kuten apuraha tai
opintoraha
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Opiskelijahuojennus verosopimuksissa
 Opiskelijahuojennuksen edellytyksenä on, että
– opiskelija opiskelee kotivaltiossa olevassa yliopistossa, korkeakoulussa tai muussa ylemmässä
oppilaitoksessa ja
– ulkomailla oleskelun ja työskentelyn tulee liittyä opintoihin tai harjoitteluun kotivaltiossa (poikkeus
Ranska)

 Opiskelijahuojennuksessa voi olla myös oleskeluaikaan liittyviä rajoituksia
– Esim. oleskelu opiskeluvaltiossa ei saa ylittää 183 pv kalenterivuonna tai perättäisten 12 kk aikana

 Opiskelijan on yleensä oltava verosopimuksen mukaan verotuksellisesti toisessa
sopimusvaltiossa asuva välittömästi ennen opiskeluvaltioon tuloaan
 Lisätietoa www.vero.fi; Opiskelijan ja harjoittelijan verotus kansainvälisissä tilanteissa
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