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LUKIJALLE

Asteri Verolomake 60 61A 61B on Asteri Kirjanpito Windows-
ohjelman erillinen lisäohjelma, jolla voit tulostaa mainitut lomakkeet
veroilmoituksen liitteeksi.

Lomake 60 sisältää kirjanpitoasetuksen (1339/1997) mukaisen
tuloslaskelman, lomake 61A taseen vastaavaa ja lomake 61B taseen
vastattavaa.

Asteri Verolomake -ohjelma käyttää lähtötietona Asteri Kirjanpito
Windows-ohjelmalla tehtyä kirjanpitoaineistoa.

Asteri Verolomake -ohjelma asennetaan kovalevylle siihen
hakemistoon, missä Asteri Kirjanpito Windows-ohjelma on asennettuna.

Ohjelma tulostaa kuudelle blankolle A4-paperille pystysuuntaan aidon
näköiset verolomakkeet.
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1 LISENSSIEHDOT

KÄYTTÖOIKEUS Tämän käyttöoikeussopimuksen mukaisesti saatte käyttää yhtä
Asteri ohjelmistoa ("Ohjelmisto") yksittäisessä tietokoneessa, edellyttäen kuitenkin
että Ohjelmisto on käytössä ainoastaan yhdessä tietokoneessa samaan aikaan.
Ohjelmisto on käytössä tietokoneessa kun se on luettu tietokoneen muistiin (RAM
muistiin) tai asennettu kovalevylle (tai muulle vastaavalle). Ohjelmaa ei saa
asentaa verkkopalvelimeen jaettavaksi työasemien kesken. Tällaiseen käyttöön
tarvitsette erillisen käyttöoikeussopimuksen. Ohjelmisto lisensioidaan yhtenä
tuotteena. Sen ohjelmia (EXE tiedostoja) ei saa milloinkaan erottaa käytettäväksi
useammassa kuin yhdessä tietokoneessa.

PÄIVITYKSET Kaikkia ohjelmistoon liittyviä päivityksiä sekä tuotevaihtoa Asteri
dos versiosta windows versioon koskevat samat säännöt kuin ohjelmistoa.
Ohjelmiston alkuperäiset toimituslevyt ja kaikki päivityslevyt muodostavat
jakamattoman kokonaisuuden.

TEKIJÄNOIKEUS Ohjelmiston omistaa Atsoft ja se on suojattu
tekijänoikeuslailla. Siksi Teidän on käsiteltävä Ohjelmistoa kuten mitä tahansa
tekijänoikeudellisesti suojattua materiaalia (esim kirjaa tai musiikkiäänitettä).
Teillä on kuitenkin oikeus joko a) siirtää Ohjelmisto yhdelle kovalevylle tai b)
tehdä ohjelmalevykkeistä varmuuskopio, edellyttäen ettette käytä alkuperäisiä
toimituslevykkeitä kuin arkistokappaleina.

MUUT RAJOITUKSET Teillä ei ole oikeutta vuokrata ohjelmistoa. Teillä on
kuitenkin oikeus siirtää tähän käyttöoikeussopimukseen perustuvat oikeutenne
pysyvästi, edellyttäen että olette saaneet luvan ohjelman käyttöoikeuden siirtoon,
edellyttäen että siirrätte tämän käyttöoikeussopimuksen, ohjelmiston ja kaiken
siihen liittyvän kirjallisen aineiston edellyttäen ettei Teille jää yhtään kopiota ja
että vastaanottaja hyväksyy tämän sopimuksen ehdot (ks. Käyttöoikeuden siirto
osoitteessa http://www.atsoft.fi/lisenssi.htm). Teillä ei ole oikeutta Ohjelmiston
koodin muuttamiseen.

TAKUU Atsoft takaa että ohjelmisto suoriutuu olennaisilta osin tehtävästään
ohjelman toimitushetkellä. Kaikki ohjelmasta löydetyt olennaiset virheet kuuluvat
takuun piiriin. Takuuaika on 1 vuosi toimituspäivästä tai viimeisimmän
maksullisen päivityksen toimituksesta lukien.

VASTUU VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA Missään tapauksessa Atsoft ei ole
vastuussa mistään taloudellisesta tappiosta tai vahingoista, jotka syntyvät suoraan
tai välillisesti Asteri ohjelman käytöstä. Jos Teillä on tätä sopimusta koskevia
kysymyksiä tai muita kysymyksiä, ottakaa yhteys ohjelman valmistajaan Atsoftiin.
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2 ASENTAMINEN

Ohjelma toimitetaan cd-rompulla, jossa on asennusohjelma. Rompulta
löytyy mm.

 Ensiasennuspaketti hakemistossa \Winvl6
 Päivitys (vanhan ohjelmaversion päivittäminen uusimpaan

versioon) \Winvl6\Paiv
 Käyttöohjeet PDF-muodossa \Winvero\Ohje

Ohjelma asennetaan seuraavasti:

Käynnistä Windows.
1) Sammuta kaikki käynnissä olevat ohjelmat.. Jos jätät muita ohjelmia

käyntiin asennuksen ajaksi, verolomakeohjelman asennus voi
häiriintyä avoinna olevista ohjelmista.

2) Laita romppu cd-rom –asemaan. Jos asennus-ikkuna ei avaudu
hetken kuluttua, valitse Käynnistä|Suorita x:\asenna.exe (x on
esimerkissämme cd-rom –aseman tunnus, vaihda tämän tilalle oikea,
esim. d).

3) Aloita ohjelman asennus painamalla Asenna ensiasennus –painiketta.
Valitse Jatka. Jos asennus tässä vaiheessa herjaa käynnissä olevista
ohjelmista, palaa kohtaan 1.

4) Asennusohjelma ehdottaa hakemistoksi c:\winkp –hakemistoa.
Hyväksy tämä painamalla Asenna –painiketta.

5) Asennusohjelma luo tarvittavat hakemistot, kopioi tarvittavat
tiedostot sekä luo Käynnistä-valikkoon uuden ohjelmaryhmän.

6) Sulje cd-rompun valikko valitsemalla Sulje. Valitse
Käynnistä|Ohjelmat|Asteri Yritysohjelmat, raahaa hiiren oikealla
Asteri Verolomake –valinta työpöydälle, valitse Kopio tähän.

7) Ohjelma on käyttövalmis. Käynnistä se napsauttamalla hiiren
vasemmanpuoleista painiketta tai valitsemalla käynnistyskuvake ja
painamalla ENTER. Aloita ohjelman käyttö.
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3 OHJELMAN KÄYTTÖ

Tilikausitietokanta-kohtaan syötetään sen Asteri Windows-Kirjanpito
-ohjelmalla tuotetun kirjanpitoaineiston nimi, joka sisältää halutun
tilinpäätöksen. Tähän syötetään koko hakemistopolun ja tiedoston nimi,
esim. c:\winkp\malli\oy05.wkp. Selaa-painikkeesta avautuu
tiedostonvalintaikkuna, josta polku ja tiedostonnimi on helppo etsiä.
Kun painat Avaa, ohjelma lukee tilikausitietokannasta verovuoden,
verovelvollisen nimen, Y- tai henkilötunnuksen ja tilikauden.
Tarvittaessa niitä voi muokata.

Y-tunnus tai henkilötunnus on syötettävä.
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Lomake tulostuu aina senttien tarkkuudella ja ohjelma olettaa
kirjanpitoaineiston olevan euromääräinen.

Tuloslaskelman erittelytiedot syötetään käsin. Näitä ovat mm.
- arvonlisäveroton myynti kotimaahan
- EU-myynti
- vienti
- myyntisaamisten arvonalennus

    jne.

Tulosteen korkeus enintään –kohtaan voit määrätä tulosteen
korkeuden matalammaksi, jos lomakkeen viivat ja luvut tulostuvat eri
sivuille.
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Laskentaohje määrittelee tilivälit, joiden saldojen summat tulostuvat
verolomakkeiden eri kohtiin. Ohjelman mukana toimitetaan
laskentaohjeet osakeyhtiölle (lom60oy.kto) ja muille (lom60muu.lom).
Laskentaohjeen voi valita kirjoittamalla tai käyttäen Selaa-painiketta.

Laskentaohjetta pääsee käsittelemään Muokkaa-painikkeella. Tällöin
avautuu ikkuna, jossa laskentaohjeen kenttiä voi muokata, rivejä poistaa
ja lisäillä:

Paikka-sarake määrää summan tulostumiskohdan (ks. seur. sivut)














