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Hyvä Asteri Kirjanpidon käyttäjä! 
 
Tämä on Asteri Kirjanpidon vuosipäivitysvihkonen 2.12.2019. 
 
Tässä vihkosessa kerromme viime vuosipäivityksen 22.10.2018 
jälkeen ohjelmaan tulleista muutoksista.  
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1 Päivityksen asentaminen 
 

Suosittelemme päivityksen asentamista netistä, jotta saat aivan 
uusimman ohjelmaversion. Jos käytät cd:tä, laita se asemaan ja 
sulje kirjanpito-ohjelma. Jos alkutaulu ei käynnisty, valitse 
Käynnistä|Suorita. Kirjoita Avaa-kohtaan d:\asenna.exe 
(tarvittaessa tutki Oman tietokoneen kautta mikä on cd-aseman 
levytunnus, voi olla muukin kuin d).  

 

Kun päivitys on asentunut, käynnistä ohjelma ja valitse 
Ohje|Tietoja Asteri Kirjanpidosta. Tarkista, että päivämäärä 
on 2.12.2019 tai uudempi: 

Jos ohjelma ei päivittynyt, katso yritysluettelosta, mihin 
hakemistoon ohjelma on asennettu ja suorita päivitys uudestaan 
vaihtaen Unzip to Folder -kohtaan oikea hakemisto. 
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2 Tehostamista ohjelman käyttöön 
 

Ohjelmaan on tehty runsas määrä tehostamistoimintoja ja 
uudistuksia uusien laitteisto- ja käyttöjärjestelmäympäristöjen 
kehityksen myötä. Alla on kuvattuna muutamia hyödyllisiä 
toimintoja. 
 
Yritysvalikon hakuluukku 
Yritysvalikosta löytyy hakuluukku, jolla voit hypätä suoraan 
haluamasi yrityksen kohdalle. 
 

 
 

Päivämäärän tarkistus 
Ohjelman saa määritettyä tarkistamaan kirjauksen päivämäärän 
muodon ja ajantasaisuuden (3kk kirjaushetkestä). Asetus on 
normaalitilanteessa pois päältä. Voit määrittää tarkistuksen 
päälle valitsemalla Yritysluettelosta Määritä|Leikepöydän 
desimaalierotin , tositteen pvm tarkistus 
 
Ohjelma aukeaa piiloon 
Jos ohjelma aukeaa kuvaruudun ulkopuolelle, paina 2x ESC 
painiketta. Se palauttaa yritysluettelon näkyvään ikkunaan. 
 
Vastaavan ja vastattavan summa ei täsmää 
Ohjelma kertoo nyt DK-eron määrän tulostettaessa tasetta ja 
tuloslaskelmaa. 
 
Tuki isommille näytöille 
Ohjelmaan on lisätty tuki 1440p 2560x1440 näytöille. 
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3 Maksuperusteinen ja 
alarajahuojennus ALV ilmoituksella 

 
Maksuperusteisen ALV:n ja ALV:n alarajahuojennuksen 
perusteet on nyt mahdollista ilmoittaa sähköiselle ALV-
ilmoitukselle. 
 
336 Alarajahuojennuksen hakemisen peruste 
1 - haen, koska kyseessä on tilikauden viimeinen verokausi 
2 - haen, koska kyseessä on kalenterivuoden viimeinen 
neljännes 
3 - haen, koska alv-velvollisuuteni on päättynyt tällä 
verokaudella 
 
337 Maksuperusteinen ALV 
1 – kyllä 
 

4 Vaatimus kahdenkertaisen 
verotuksen poistamiseksi 

 
Nordnet arvopaperisalkun tapahtumat ja laskelmat -csv raportti 
on mahdollista tuoda uudesta ja vanhasta näkymästä 
ohjelmaan. 
 
Päiväkirjan kirjaustilassa Tiedosto|Yhdistä Nordnet CSV-
tapahtumat ja laskelmat -valinnalla saat muodostettua 
päiväkirjan. 
 
Tuloveroilmoituksen liitelomakkeella 70 eritellään ulkomaille 
maksetut verot, joita vaaditaan hyvitettäväksi Suomen 
tuloverotuksessa. Jos kirjanpitovelvollinen on saanut ulkomailta 
lukuisaan kertaan osinkoja, voidaan hyödyntää tätä toimintoa. 
 
Yksityiskohtaiset ohjeet 

https://www.atsoft.fi/wk-nordnet-tapahtumat-ja-laskelmat.htm
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5 Uusia tilipuitteistoja 
 

Tilipuitteistojen kielenhuoltoa ja ajantasaistamista. Mukana nyt 
mm: 

 

• TE19 - tiekunnan uudistettu malli yksityistielain 56 § ja 58 § 
mukaiseksi tilitysrungoksi. 

• OM18 - osakeyhtiö, jolla on myös maataloutta ja 
metsätaloutta. Maatalous omana ryhmänään 
veroilmoituksenteon helpottamiseksi. 5300 - 5399 tulot ja 
5400 – 5499 kulut.Metsätalous omana ryhmänään 
veroilmoituksenteon helpottamiseksi. 5700 - 5799 tulot ja 
5800 – 5899 kulut. 

• YM18 - yhteismetsä. Tehty saatujen aineistojen ja toiveiden 
pohjalta. 

 

6 Merkistöasetusten korjaaminen 
 

Vieraskielisen windows-käyttöjärjestelmän käyttäminen saattaa 
aiheuttaa skandien toimimattomuutta. Korjaaminen 
määrittämällä windowsissa Muiden kuin Unicode ohjelmien 
kieli asetukseksi Suomi. 

 

• Win10: Kieliasetukset|Lisäasetukset: Päivämäärä, 
kellonaika ja aluekohtaiset muotoilut|Vaihda päivämäärä-, 
aika- tai lukumuotoa|Hallinta|Muiden kuin Unicode-
ohjelmien kieli|Suomi(suomi)|ok|uudelleenkäynnistä 
windows 

• Win7: Alue ja kieli|Hallinta/Muiden kuin Unicode-ohjelmien 
kieli|Vaihda järjestelmän kieli|Suomi|ok|uudelleenkäynnistä 
windows 

• WinXP: Aluekohtaiset asetukset|Lisäasetukset|Valitse kieli 
vastaamaan muiden kuin Unicode-ohjelmien 
kieliversioita|Suomi|ok|uudelleenkäynnistä windows 
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7 Yhteisöjen tulonlähdejako poistuu 
verovuodesta 2020 

 
Uusia säännöksiä sovelletaan, kun tilikausi päättyy 1.1.2020 tai 
sen jälkeen. Viimeistään 31.12.2019 päättyvien tilikausien 
verotuksessa sovelletaan nykyisin voimassa olevia säännöksiä. 
 
Koskee vain yhteisöjä, kuten osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Ei 
vaikuta esim. luonnollisten henkilöiden, liikkeen- ja 
ammatinharjoittajien, avoimien yhtiöiden, kommandiittiyhtiöiden 
ja yhteisetuuksien verotukseen. 
 
Ei koske maataloutta, jonka verotus toimitetaan edelleen 
maatilatalouden tuloverolain mukaan. 
 
Tulolähdejaon poistamisen myötä yhteisöjen tulo lasketaan 
pääsääntöisesti elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 
mukaan yhteisön harjoittaman toiminnan luonteesta 
riippumatta. 


