
 

 

 
 

 
 
 
 
 

ASTERI KIRJANPITO 
 

VUOSIPÄIVITYS 
 

27.11.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
Atsoft Oy Mäkinen 

  www.atsoft.fi               Puh (09) 350 75 30          atsoft@atsoft.fi 



 

 



 

 

SISÄLLYSLUETTELO 
 
1 PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN ................................................. 5 

2    MAAHANTUONNIN ARVONLISÄVEROTUS.............................. 6 

3   UUDET TILIKARTAT ................................................................. 7 

4 ETÄTUKI, TUKISIVUT, OHJELMAPÄIVITYS ............................. 7 

5 AIKALEIMA SÄHKÖISISSÄ VEROILMOITUKSISSA ................. 8 

6     NORDNET-TAPAHTUMAT ........................................................ 8 

7 SELVENNETTY ALV-ILMOITUSTEN VALIKKOTEKSTEJÄ ....... 9 

8   TILINPÄÄTÖS (ENT. TASEKIRJA) ............................................ 9 

9 KAIKKI PANKIT ASTERI MONIPANKISSA .............................. 10 
 

 

 
 
 
 



 

   
4/12                              Asteri Kirjanpito – Vuosipäivitys 27.11.2017 

Hyvä Asteri Kirjanpidon käyttäjä! 
 
Tämä on Asteri Kirjanpidon vuosipäivitysvihkonen, jossa 
esitellään ohjelmaan edellisen vuosipäivityksen 17.11.2016 
jälkeen tulleet muutokset. 
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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 27.11.2017 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  MAAHANTUONNIN 
ARVONLISÄVEROTUS 

 
 

Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyy vuoden 2018 alusta 
alkaen Tullilta Verohallinnolle. 
 
Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta raportoidaan 
jatkossa oma-aloitteisten verojen veroilmoituksessa, jossa 
on sitä varten uudet tunnukset: 

 
304 = Vero tavaroiden maahantuonneista EU:n ulkopuolelta 
310 = Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta 

 
Tarkemmat ohjeet maahantuonnin arvonlisäverotuksesta 
antaa Verohallinto, ks. www.vero.fi 
 
Lisäksi voit seurata Atsoftin antamaa lisäohjeistusta, mm. 
osoitteessa www.atsoft.fi/maahantuonnin-alv.htm 
 
Asteri Kirjanpidon tilikartassa voit nyt käyttää uusia alv-
koodeja: 
 

TS maahantuonnin alv-velka 
TV maahantuonnin alv-saaminen 
TUVxx maahantuonti, josta suoritetaan ja vähennetään alv xx% 
TUSxx maahantuonti, josta suoritetaan muttei vähennetä alv xx% 
TUM maahantuonti manuaalikirjaus 
TUE maahantuonti alv-säädösten nojalla veroton 

 
Ohjelman valikkotekstejä on muokattu, esim.  
”Kirjaa yhteisöhankintojen ja rakentamispalvelun ALV" on 
nyt "Kirjaa EU-ostojen, maahantuonnin ja rakentamispal-
velun ALV". 

 

http://www.vero.fi/
http://www.atsoft.fi/maahantuonnin-alv.htm
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3     UUDET TILIKARTAT 
 

Olemme julkaisseet Asteri Kirjanpidon tilikartoista vuoden 
2018 versiot, ks. sivu http://www.atsoft.fi/genetili.htm 

 
 
 
 
 

4 ETÄTUKI, TUKISIVUT, 
OHJELMAPÄIVITYS 

 
Ohje-valikko on nyt uudistettu. 
 
Vanhentunut F1-helppi on poistettu. Tilalla on nyt valinnat 

- Etätuki 
- Avaa ohjekirja 
- Tukisivut netissä 
- Päivitä ohjelma netistä 

 
Päivitä ohjelma netistä -toiminto sammuttaa ohjelman, jotta 
päivitys on mahdollinen. 

 
 
 
 
 

http://www.atsoft.fi/genetili.htm
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5 AIKALEIMA SÄHKÖISISSÄ 
VEROILMOITUKSISSA 

 
Sähköiseen alv-ilmoitustiedostoon on lisätty uusi tunnus 198 
aikaleima. 
 
Siinä tulee olla todellinen tiedostonluontihetken aikaleima 
muodossa 
PPKKVVVVHHNNSS 
 
Ohjelma tekee aikaleiman automaattisesti. 
 

 
 

 
 

6  NORDNET-TAPAHTUMAT 
 

Yhdistä Nordnet -toiminnossa on nyt uusi 70 lom.-painike, 
jolla saat muunnettua tapahtumat sopivaan muotoon, jotta 
voit ne leikepöydältä liittää Asteri Tuloveroilmoitus -
ohjelman 70-lomakkeen (Vaatimus kaksinkertaisen 
verotuksen poistamiseksi) oikean laidan taulukkoon. 
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7 SELVENNETTY ALV-ILMOITUSTEN 
VALIKKOTEKSTEJÄ 

 
ALV-ilmoitusten valikkoon muutettu selvemmät tekstit eli 
  ..Tästä päiväkirjasta (verokauden pituus kalenterikuukausi) 
  ..Valituista päiväkirjoista (mikä verokauden pituus tahansa) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8      TILINPÄÄTÖS (ENT. TASEKIRJA) 
 

Vuoden 2017 alusta alkaen pätee nimitysmuutos. 
 
Vanha nimi Tasekirja korvautui uudella nimellä Tilinpäätös. 
 
Asteri Kirjanpidon Tilinpäätös (ent. Tasekirja) -toiminto 
käynnistää nyt selaimeen Tiliextran malleja, joita voit 
hyödyntää laatiessasi ko. asiakirjaa. 
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9 KAIKKI PANKIT ASTERI 
MONIPANKISSA 

 
Asteri Kirjanpidon monipankkiliittymä (TITO:n ja KTL:n tuonti 
päiväkirjaan) on kehittynyt sitä mukaa kuin Asteri 
Monipankkiin on tullut uusia ominaisuuksia ja pankkeja. 
 
Asteri Monipankkia voit nyt käyttää kaikkien WS-kanavaa 
tarjoavien pankkien kanssa, eli: 
 

- Aktia 
- Danske Bank 
- Handelsbanken 
- Nordea 
- OP 
- POP 
- Sp ja OmaSp 
- Ålandsbanken 

 

  
 



 

    
Asteri Kirjanpito – Vuosipäivitys 27.11.2017 11/12 



 

   
12/12                              Asteri Kirjanpito – Vuosipäivitys 27.11.2017 

Hinnasto 1.1.2017 
 

KIRJANPITO mm. Kirjanpito, alv-laskelma, tilinpäätös, tase-erittelyt 500 € 
- Tapahtumat netistä Pankkitapahtumien automaattinen tiliöinti, lisäosa kirjanpitoon 300 € 
- Tuloveroilmoitus Yhteisön sähköinen tuloveroilmoitus, lisäosa kirjanpitoon 300 € 
- Johdon raportointi Seurantakohdeanalyysit, tehokkaat kustannuspaikat 300 € 
MONIPANKKI Aineiston siirtoon taloushallinnon ohjelmistojen ja pankkien välillä 500 € 
PALKANMAKSU Palkanlaskenta, kausiveroilmoitus, vuosi-ilmoitus 500 € 
LASKUTUS Laskutus, asiakas- ja tuotekortisto, myyntireskontra  500 € 
LÄHETE/LASKUTUS Laskutus + läheteosa (finvoice, e-lasku, suoramaksu, massalaskutus) 800 € 
- Lähetelaskutusosa Lisäosana Asteri laskutukseen, kun on ylläpitosopimus 

lisäosana Asteri laskutukseen, kun ei ole ylläpitosopimusta 
300 € 
550 € 

TILAUSTENKÄSITTELY Tilaus / toimitusketjun hallintaan. 1.300 € 
OSTORESKONTRA Ostolaskujen seurantaan, tiliöintiin, kustannuspaikkaseurantaan 500 € 
ISÄNNÖINTI taloyhtiön vastikeseurantaan, vuokranantajalle, asuntosijoittajalle 500 € 
TEHTÄVÄSEURANTA asiakashallinta / CRM tilitoimistoille ja palveluyrityksille 500 € 
 

 

Ylläpitosopimus 
Nettipäivittäjälle Neuvontapalvelu, päivitykset netistä. alk. 120 € /v/ohjelma 
 

 

Päivitykset ei-ylläpitosopimusasiakkaalle 
Päivitysmaksu Päivitysmaksu uusimpaan ohjelmaversioon kun ei ole voimassaolevaa 

ylläpitosopimusta. Puolet ohjelman uushankintahinnasta. 
alkaen 
250 € 

 

 

Puhelintuki, etätukineuvonta 
Etätukineuvonta Maksullista, kun neuvotaan 

- ohjelmaa, johon ei ole ylläpitosopimusta 
- asiaa, joka ei sisälly ylläpitosopimukseen 
- verkkoasennuksiin liittyvää asiaa 
- e-lasku ja suoramaksuselvittelyä 

minimiveloitus 40 € 
enint. 20 min  40 € 
enint. 30 min 60 € 
enint. 40 min 80 € 
enint. 50 min 100 € 
enint. 1 h  120 € 

 

Kurssit, Koulutus, muita veloituksia 
Koulutuspäivä Hki  3h täsmäkoulutus Atsoftin toimistolla  360 € 
Koulutuspäivä 
asiakkaan luona 

Koulutuspäivä asiakkaan luona alkaen 1000 €/päivä,  
 

alkaen 
1000€ /päivä 

Tuntiveloitus Ylläpitosopimukseen kuulumattomat neuvonnat ja muut työt, esim. 
asiakaskohtainen koulutus. 

120 €/h 

Postituskulut Lisätään postipakettina lähetettäviin ohjelmatoimituksiin 24 € 
Monen käyttäjän 
lisenssit 

Hinnasto rinnakkaislisenssit ja tilitoimistolisenssit luettavissa 
www.atsoft.fi/lisenssi.htm 

 

 

Hintoihin lisätään arvonlisävero. Viivästyskorko 18% 
Ohjelmat ovat moniyritys / tilitoimistoversioita soveltuen mm. tilitoimistoille ja kirjanpitäjille 
Hinnat voivat muuttua. Voimassaoleva hinnasto www.atsoft.fi/hinnasto.htm 


