ASTERI KIRJANPITO
ASTERI LASKUTUS
ASTERI OSTORESKONTRA
Ajankohtaisia asioita 14.12.2016

KAUSIVEROILMOITUS POISTUU 1.1.2017
Verohallinnon palvelukatko 22.12.2016 klo 16:30 – 31.12.2016
Kausiveroilmoitus -> Oma-aloitteisten verojen ilmoitus
Kohdekausi -> Verokausi
Ilmoitusjakso -> Verokauden pituus
Verotili-palvelu -> OmaVero-palvelu
Verotiliviite -> Oma-aloitteisten verojen viite (sama vielä ainakin vuoden)
Uusi ilmoitus lasketaan yhteen -> Uusi ilmoitus korvaa aiemman
Paperilomake (v. 2016) -> Vain poikkeustapauksissa paperilomake (v.
2017)
Sähköisessä ei desimaalierotinta -> Desimaalierotin pilkku
Sähköisessä uusi tieto v. 2017 = korjauksen syy

MAKSUPERUSTEINEN ALV - 1.1.2017 alkaen

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/eduskunnanvastaus/Sivut/EV_182+20
16.aspx
SUORITEPERUSTEINEN ALV
- alv erääntyy ilmoitettavaksi ja suotitettavaksi/vähennettäväksi
TOIMITUSkuukauden mukaan (tammikuussa TOIMITETUSTA
tuotteesta tai palvelusta esim. maaliskuun 12. päivänä)
MAKSUPERUSTEINEN ALV
- alv erääntyy ilmoitettavaksi ja suoritettavaksi/vähennettäväksi
SUORITUSkuukauden mukaan (tammikuussa MAKSETUSTA
tuotteesta tai palvelusta esim. maaliskuun 12. päivänä)
LAKIMUUTOKSEN MOTIVAATIO
- maksuajat ovat venyneet yhä pidemmiksi ja myyjä joutuu
tilittämään alv:n usein ennen kuin ostaja on maksanut ko. laskun

MIHIN VAIKUTTAA?
- Ei välttämättä mihinkään.
- Jos olet tähän saakka kirjannut alv:n suoriteperusteisesti ja jos
liikevaihto on alle 500 000 euroa, voit ryhtyä kirjaamaan alv:n
maksuperusteisesti, JOS HALUAT

MITEN TOTEUTAT ASTERILLA?
http://www.atsoft.fi/maksuperusteinen-alv.htm
- tee juokseva kirjanpito MAKSUPERUSTEISESTI, jolloin myyntien ja
ostojen alv:tkin tulevat käsitellyiksi maksuperusteisesti
è tarvitset tiedon suoritusten sisältämästä alv:stä *
- tilinpäätösvaiheessa myynnit ja ostot on oikaistava
suoriteperusteisiksi, mutta alv:tä ei tarvitse tilittää ennen kuin
maksuperusteisesti
è tarvitset tiedon avointen laskujen sisältämästä alv:stä *
- yli 12 kk vanhoista avoimista myynneistä on kirjattava alv *
* = Asteri Laskutuksessa ja Asteri Ostoreskontrassa on uudet toiminnot
näiden tulosteiden saamiseksi (marraskuun 2016 lopun versioissa)
è tarvitset ohjelmapäivityksen
§ ylläpitoasiakkaille vuosipäivitys ilman eri veloitusta
§ muussa tapauksessa osta ohjelmapäivitys

KIRJANPITOLAIN UUDISTUS 1.1.2016 - KERTAUSTA

Kirjanpitolaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336
- sovelletaan tilikaudella, joka alkaa 1.1.2016 tai sen jälkeen
- saa soveltaa tilinpäätöksiin, jotka laaditaan 1.1.2016 jälkeen
Kirjanpitoasetus
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151752
Asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksestä
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151753
Atsoftin ohje
http://www.atsoft.fi/wk-kp-lain-uudistus-2016.htm

MIKÄ MUUTTUI?
- tyypillisessä pienessä yrityksessä 2015 ja 2016 tilinpäätös malliltaan
lähes samanlaiset
è jos ei satunnaisia tuottoja, satunnaisia kuluja eikä eräitä
harvinaisempia tuloslaskelman ja taseen eriä
- Tilipuitteistot
http://www.atsoft.fi/genetili.htm
- kirjauksen suoritusaikavaatimus keveni (ei-alv-velvollisilla taikka jos
ilmoitusjakso on neljännesvuosi tai vuosi)
è ”siinä ajassa, että viranomaisille annettavat ilmoitukset
saadaan tehtyä”
- kirjausketju näkyviin myös viranomaisilmoitusten suhteen
è näkyi Asterissa jo ennenkin, nyt vielä uutena alv:n
kirjausketjun tarkastelumahdollisuus
- ”Tasekirja” -> ”Tilinpäätös”

ASTERI TULOVEROILMOITUS
- 2016 oli vain vähäisiä muutoksia
- 2017 tulossa runsaasti kenttämuutoksia
- vuonna 20xx ? tulossa ?
è Tilinpäätös 2.0 = XBRL-tilinpäätös/tuloveroilmoitus
§ ilmoitustiedoston muoto muuttuu?
§ ei sisällä aluksi kaikkia lomakkeita
§ toteutustapa ja aikataulu Asterissa tarkentuu
myöhemmin

