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OSAKEYHTIÖPÄIVITYS VEROVUODELTA 2017 (JULKAISTU
9.2.2017)
Päivitys sisältää verovuodelta 2017 annettavat osake- ym. yhtiöiden
päälomakkeet 4, 6, 6B, 6C ja 6U sekä niihin kuuluvat liitelomakkeet
Päivitys käsittää tiedostot
- winvi.exe = ajokelpoinen ohjelma
- veroh17.viv = verohallinnon lomakemääritykset
- 17.vim = kaava- ja tilimääritysten mallitiedosto
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
9.2.2017 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.

Asteri tuloveroilmoitus - Vuosipäivitys 9.2.2017

3/3

