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KAIKKI VEROVUODEN 2018 LOMAKKEET JULKAISTU 

 

Julkaisimme 9.10.2018 tuloveroilmoituksen 

henkilöyhtiöpäivityksen, joka sisältää kaikki verovuoden 2018 

päälomakkeet. Päivitys sisältää myös osakeyhtiöpäivityksen 

26.2.2018. 

 

HENKILÖYHTIÖPÄIVITYS 9.10.2018 

 

- sisältää kaikki verovuoden 2018 päälomakkeet liitelomakkeineen 

- normaalit vuosimuutokset 

- uudet versiot tiedostoista veroh18.viv ja 18.vim 

- uusi päälomake 2Y - maatalousyhtymä 

- korjattu muototarkistuksia, mm. +D3,2 -tyyppinen muotoilu 

 

Sisältää myös mm. seuraavat ohjelmamuutokset: 

 

- Otsikoiden ja selitteiden korjauksia 

 

OSAKEYHTIÖPÄIVITYS 26.2.2018 

 

- uudet peruskaavatiedostot veroh18.viv ja 18.vim 

- MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN NÄHDEN: 

- normaalit vuosilukumuutokset 

- päälomakkeilta poistettu liitteiden rastituskohtia 

- poistettu: lomake 62 tunnus 846 Kehitysalueelle tehtyjen 

investointien korotetut poistot yhteensä 

- lisätty lomakkeille 4 ja 6B: Vapaan oman pääoman rahastosta 

tehtyyn varojen jakoon liittyviä kohtia 

- lomakkeessa 78 paljon muutoksia yksittäistietoihin ja 

osatietoryhmiin, joiden otsikot lisätty: 
Patentin tai patenttihakemuksen siirtyminen etuyhteysosapuolelle 

Tavaramerkin siirtyminen etuyhteysosapuolelle 

Muun aineettoman erän siirtyminen etuyhteysosapuolelle 

Velat etuyhteysosapuolille 

Saamiset etuyhteysosapuolilta 

- lomakkeella 6: jos tulonlähteen tulos on nolla, tulostuu pakotetusti 0,00 

kohtaan 500, 501 tai 502 

- invalid use of null -pulmia korjattu 
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PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN 

 

Suosittelemme päivityksen asentamista netistä. Cd-levyllä on versio 

9.10.2018 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. 

 
 


