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KAIKKI VEROVUODEN 2015 LOMAKKEET JULKAISTU 

 

Julkaisimme 1.10.2015 tuloveroilmoituksen 

henkilöyhtiöpäivityksen, joka sisältää kaikki verovuoden 2015 

päälomakkeet. Päivitys sisältää myös osakeyhtiöpäivityksen 

10.2.2015. 

 

HENKILÖYHTIÖPÄIVITYS 2015 

 

Uudet versiot tiedostoista veroh15.viv ja 15.vim 

Lomakkeilla 5 ja 6A edustuskuluista on vähennyskelpoista 50% eli 

kohdissa 342 on kaavat 0.5*@341 

 

Osuuskunnan ylijäämät päivitetty 2015 tilikarttoihin: 

 

Maatalouden tilikartassa mvtk15.tka ja tilirungossa mv15.wtr tilit 

 

7110 Ylijäämä julk. not. osk veroll 

7119 Ylij.julk.not.osk verovapaa 

7120 Ylijäämä muu osk verollinen 

7129 Ylijäämä muu osk verovapaa 

 

ja vastaavat tilit on lisätty peruskaavatiedostossa 15.vim 

lomakkeeseen 2, kuten liikkeenharjoittajan tilikarttaan lhtk15.tka ja 

tilinpäätösrunkoon lh15.wtr 

 

7100 Osinkotuotot verollinen 

7101 Osinkotuotot verovapaa 

7102 Ylijäämä julk. not. osk veroll 

7103 Ylij.julk.not.osk verovapaa 

7104 Ylijäämä muu osk verollinen 

7105 Ylijäämä muu osk verovapaa 

7110 Osinkotuotot konserniyr. verol 

7119 Osinkotuotot kons.yr. verovap. 

 

Ja vastaavat tilit on lisätty peruskaavatiedostoon 15.vim 

lomakkeeseen 5. 

mailto:0.5*@341


Asteri tuloveroilmoitus - vuosipäivitys 1.10.2015 - www.atsoft.fi - (09)350 75 30 

Kommandiittiyhtiön osingot ja ylijäämät 

 

Kommandiittiyhtiössä osingot ja ylijäämät eritellään tulolähteittäin 

lomakkeelle 73B. 

 

Tarvittaessa voit perustaa tilikarttaasi ko. tilejä esimerkiksi 

tilinumerovälille 7100-7149, kirjata tapahtumat sinne ja lisätä 

vastaavat tilit tuloveroilmoitusohjelmaan Näkymä|Määrittely-

valinnalla.  

 

Voit myös täyttää 73B-lomakkeen perustuen erillisiin 

muistiinpanoihisi 

 

OSAKEYHTIÖPÄIVITYS 10.2.2015 

 

 10.2.2015 valmistuneen osakeyhtiöpäivityksen keskeisiä 

muutoksia ovat mm. 

 

 Edustuskulujen osittainen vähennyskelpoisuus 

 -lomakkeen 6B kohta 369 

 -lomakkeen 77 kohta 904 

 Lomake 67 (tutkimus- ja kehitysvähennys) poistunut 



Asteri tuloveroilmoitus - vuosipäivitys 1.10.2015 - www.atsoft.fi - (09)350 75 30 

PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN 

 

Suosittelemme päivityksen asentamista netistä. Cd-levyllä on versio 

1.10.2015 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. 

 
 


