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KAIKKI VEROVUODEN 2017 LOMAKKEET JULKAISTU 

 

Julkaisimme 24.11.2011 tuloveroilmoituksen 

henkilöyhtiöpäivityksen, joka sisältää kaikki verovuoden 2017 

päälomakkeet. Päivitys sisältää myös osakeyhtiöpäivityksen 

9.2.2017. 

 

HENKILÖYHTIÖPÄIVITYS 2017 

 

- sisältää kaikki verovuoden 2017 päälomakkeet liitelomakkeineen 

  - normaalit vuosimuutokset 

  - uudet versiot tiedostoista veroh17.viv ja 17.vim 

  - lomakeyhdistelmämuutoksia: 

       - 5-päälomakkeen liitteenä ei ole enää 9A-lomake 

       - Lomake 7K on vain päälomakkeen 36 liite ja nuo molemmat  

löytyvät, kun perustat verovuoden valitsemalla täplän "2-

päälomakkeeseen", vaikket 2-lomaketta rastitakaan lähetettäväksi 

verohallintoon. 

  - Lomakkeen 7K voi lähettää itsenäisenä, jos 36-lomakkeelle ei ole 

muutoksia. 

  - maatalouden alla olevat päälomakkeet tulevat nyt ilmoitustiedostoon 

    järjestyksessä 2, 36, 2C, 7K 

 

 

Sisältää myös mm. seuraavat ohjelmamuutokset: 

 

  - Etätuki-valintamahdollisuus on nyt myös suoraan Ohje-valikon alla 

    eli ei tarvitse käydä Tietoja-ikkunan kautta 

  - Määritä|Verovuoden perustiedot -ikkunan OK-nappi korjattu siten, että 

       - kirjanpidon tietokannan nimi saa olla tyhjä, esim. päälomakkeen 2 

         tapauksessa pitääkin olla annettuna vain 2-lomakkeen wkp 

       - oletus-wkp asettuu nyt siihen, mitä käyttäjä oli antanutkin, 

         joten Tuo saldot kirjanpidosta -toiminto tarjoaa 2, 2C, 7M, 7C 

         lomakkeille niitä wkp-tietokantoja, jotka oli määritettykin 

       - ohjelma tarjoaa saldojen tuomista kirjanpidosta 

  - desimaalien lukumäärä tulee nyt automaattisesti oikein kaikissa niissä 

    kentissä, joissa muotomääritys on rahamääräinen (R) tai desimaaliluku 

(D) 
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OSAKEYHTIÖPÄIVITYS 9.2.2017 

 

 

Verovuoteen 2016 nähden on tullut paljon isoja muutoksia, mm.: 

- uusi päälomake 6U ulkomaiselle yhteisölle 

- mallikaavat ja -tilit osakeyhtiön tilipuitteiden mukaisina 

 HUOM! Jaa liikevaihto pääliikkeen/konsernin/muiden kesken 

 oman tarpeesi mukaan ja huolehdi Suomeen kohdistuvien 

 henkilöstökulujen ilmoittamisesta. Näihin kohtiin emme 

 tehneet pakottavaa yhteistä mallia. 

 

- uusi liitelomake 7M yhteisön ja yhteisetuuden maatalouden 

tulolähteelle 

- 4-lomake muuttui vähän 

- 6-lomake supistui 

- 6B-lomake kasvoi hieman 

- huomaa mm. osatuloutuksen saamiset, saatujen ennakoiden 

 jako pitkäaikaisiin ja lyhytaikaisiin 

- 6C-lomake uudistui paljon 

- 7A-liitelomake laajeni huomattavasti 

- muilla liitelomakkeilla vähän muutoksia 

- teknisiä muutoksia ilmoitustiedoston muodossa ja ohjauskentissä 

- huomaa päälomakkeilla voiton/tappion käsittely: erät, joita ei oteta 

  huomioon tappiota vahvistettaessa. Tämän vuoksi NEG-kaavaa voi 

käyttää nyt myös tyyliin NEG(500)-@504jos esim. voitto (500- 

kohta) on negatiivinen ja haluat ottaa huomioon "erät, joita ei oteta 

huomioon tappiota vahvistettaessa" (504-kohta) 
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PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN 

 

Suosittelemme päivityksen asentamista netistä. Cd-levyllä on versio 

24.11.2017 tai uudempi. Netissä on sama versio tai uudempi. 

Jos päivität ohjelman netistä, ei päivitystä tarvitse asentaa cd-levyltä. 

 

Asenna päivitys netistä kohdasta 1C 

1C asentaa sekä uusimman ohjelmaversion että *.VIM- ja *.VIV -

laskentaohjeet. 

 

Päivityksen asennus cd-levyltä (poikkeustilanteissa) 

Asenna päivitys mieluiten netistä: siellä on uusin versio. Käytä cd-

levyä vain, jos nettiasennus ei ole mahdollista. 

 

Laita cd asemaan. Jos alkutaulu ei käynnisty, suorita cd-levyltä 

d:\asenna.exe. Jos ohjelma on muualla kuin C:\WINKP kansiossa, 

muuta Unzip to Folder kohtaan ao. kansion nimi. 

 

Asenna päivitys napsauttamalla Asenna päivitys -painiketta. Päivitys 

asentaa sekä uusimman ohjelmaversion että *.VIM- ja *.VIV -

laskentaohjeet. 

 
 


