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1 UUSIA OMINAISUUKSIA

1.1 SAIRAUSVAKUUTUKSEN PÄIVÄRAHAMAKSU

Palkansaajan ennakonpidätysperusteisiin sisältyvän sairausvakuutuk-
sen päivärahamaksun määrän voit saada tulostumaan ennakonpidä-
tyslaskelmaan ja yhdistettyyn palkka- ja ennakonpidätyslaskelmaan.

Päivärahamaksu tulostuu ennakonpidätyslaskelma-osioon seuraavasti:
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Jotta saisit päivärahamaksun tulostumaan kuvan osoittamalla tavalla,
toimi seuraavasti:

1) Palkanmaksuvuotta perustaessasi Palkansaajakortistossa ollessasi valit-
se Muokkaa|Päivärahamaksuprosentti. Aseta esimerkiksi kaikille pal-
kansaajille 0,77.

2) Kelaa sitten kunkin YEL/MYEL-vakuutetun kohdalle ja syötä Sairaus-
vakuutuksenPäivärahamaksu-kenttään 1,02 ja YEL-työtulo –kenttään
vuotuinen YEL-työtulo.
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3) Ensimmäisen palkanmaksukerran perustamisen yhteydessä varmista,
että kaikille on tullut em. prosentit voimaan. Tämän näet ennakonpidä-
tyksen kohdalta …-painikkeen takaa aukeavasta verokortti-ikkunasta,
jonka alalaidassa näkyy sava-pvr-prosentti ja YEL-työtulo.
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4) Kun tulostat ennakonpidätyslaskelman tai yhdistetyn laskelman, sinne
tulostuu sava-päivärahamaksusta kertova lause, mikäli ko. maksu on
nollaa suurempi. Palkansaajalla tulona käytetään ennakonpidätyk-
senalaista tuloa ja yrittäjällä YEL-työtuloa jaettuna 12:lla. Ohjelma
ajattelee yrittäjäksi sellaisen palkansaajan, jolla YEL-työtulo on suu-
rempi kuin nolla. Ennakonpidätyslaskelmaan tulostuva tieto on ainoas-
taan informatiivinen. Sillä ei ole vaikutusta mihinkään tilitettäviin
summiin.

5) Prosentti ja mahdollinen YEL-työtulo tallentuvat palkanmaksukerta-
kohtaisesti, koska varsinkin YEL-työtulo voi muuttua vuoden mittaan.
Tiedot kopioituvat automaattisesti uuteen palkanmaksukertaan, kun pe-
rustat sitä vanhojen tietojen pohjalta.
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1.2 MATALAPALKKATUKI

Asteri Palkanmaksu -ohjelmalla voit käsitellä matalapalkkatukea.

Vuosina 2006-2010 maksettavista palkoista työnantajalla voi olla oi-
keus saada matalapalkkatukea, jos työntekijä on täyttänyt 54 vuotta
viimeistään palkanmaksukuukauden aikana ja saanut palkkaa kokoai-
kaisesta työstä 900 – 2000 euroa kuussa tai osa-aikaeläkkeen mukaan
laskettu laskennallinen palkka on em. välillä.

Matalapalkkatuen määrä on 44 prosenttia kalenterikuukauden aikana
maksetun palkan 900 euroa ylittävästä osasta. Tuen enimmäismäärä
on kuitenkin 220 euroa. Palkan ylittäessä 1600 euroa tuen määrä pie-
nenee 55 prosentilla palkan 1600 euroa ylittävältä osalta.

Työnantaja saa jättää tilittämättä matalapalkkatuen verran ennakonpi-
dätyksiä ja lähdeveroja. Matalapalkkatukien määrä ilmoitetaan kuu-
kausittain koko yrityksen summina ja vuosittain palkansaajittain ja
kuukausittain eriteltyinä.

Matalapalkkatuki perustuu kalenterikuukauteen, joten se on Asterissa-
kin tallessa kuukausittain palkanmaksuvuoden tietokannan Matala_01
(=tammikuu), Matala_02 (=helmikuu) jne. –nimisissä taulukoissa eli
täysin irrallaan palkanmaksukertojen palkkatiedoista. Kuukauden
määrää Asteri Palkanmaksuun syöttämäsi maksupäivä.

Matalapalkkatukea käsittelet palkkojensyöttötilan toiminnolla Tie-
dosto|Matalapalkkatuki.
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Palkkasumman laskentakaavaksi voit syöttää esim. @104-@154loma,
jolloin ohjelma ottaa työntekijöiden palkkasummaksi ennakonpidätyk-
sen alaisen palkan vähennettynä lomarahoilla.

Työtuntien laskentakaavan voit jättää tyhjäksi, jolloin ohjelma ottaa
työtunnit palkansaajakortistosta. Tai voit syöttää laskentakaavaksi
esim. @152tunnit, ja syöttää Palkkojen tarkennuksia -ikkunaan tunnit-
koodatulle riville kpl-sarakkeeseen työtunnit.

Valitse kalenterikuukausi, jolloin pääset luomaan, korjaamaan ja tu-
hoamaan ko. kuukauden matalapalkkatukitietoja.
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Uutta luotaessa ohjelma tuo näkyviin ne palkansaajat, joiden ikä (hen-
kilötunnuksen perusteella laskettuna) on ko. kuukauden aikana vähin-
tään 54 vuotta, palkka tai osa-aikaeläkeläisen laskennallinen palkka on
välillä 900-2000 euroa ja työtunnit yli 140 tai työntekijä on osa-
aikaeläkkeellä.

Tarkista aluksi, että mukana on kaikki työntekijät, joiden osalta mie-
lestäsi saattaisi olla oikeus matalapalkkatukeen ko. kuukaudelta. Jos
joku puuttuu, toimi seuraavasti:
- Poistu luetteloikkunasta OK:lla
- Tuhoa kuukauden matalapalkkatukitiedot
- Poistu palkkojensyöttötilaan. Muuttele palkkatietoja, työtunteja ja

henkilötunnusta siten, että myös ko. henkilö tulee tarjolle

Jos joku henkilö on listalla mielestäsi liikaa, syötä hänelle sellainen
tuntimäärä tai palkka, että tuki menee nollaksi.
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Matalapalkkatuen ikkunassa voit muokkailla
- veron tunnusta (ennakonpidätys / lähdevero)
- työtuntien määrää
- palkkasummaa
- osa-aikaeläkkeellä-sarakkeeseen x (on osa-aikaeläkkeellä) tai tyhjä

(ei ole osa-aikaeläkkeellä)
- osa-aikaeläkkeen rahamäärää
Ohjelma laskee näiden perusteella osa-aikaeläkeläisen laskennallisen
palkan ja matalapalkkatuen määrän.

Saat tulostettua kuukauden matalapalkkatiedot paperille tai leikepöy-
dän kautta muuhun ohjelmaan, esimerkiksi taulukkolaskentaan.

Vuosi-ilmoituksena annettava matalapalkkatuen erittely tukikuukau-
sittain -tiedoston saat omasta painikkeestaan. Tiedot saat samalla
myös paperille.
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Kuukausittain tulostettavan Palkkalistojen yhdistelmän loppuun ja ko-
nekieliseen valvontailmoitukseen tulee mukaan kohdat
515 Matalapalkkatukena vähennetty ennakonpidätys
516 Matalapalkkatukena vähennetty lähdevero
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Palkkalistojen yhdistelmän loppuun tulevan tilisiirron viesti-kentän
kohtiin 80 ja 82 tulostuu nyt luvut siten, että summista on valmiiksi
vähennetty matalapalkkatuki. Samoin maksettavasta summasta on
poistettu matalapalkkatuki.

Jos matalapalkkatuki ennakonpidätyksistä on suurempi kuin ennakon-
pidätys tai matalapalkkatuki lähdeverosta on suurempi kuin lähdevero,
ylijäävä summa tallentuu levylle ja ohjelma ehdottaa sen käytettäväksi
automaattisesti seuraavassa kuussa. Joulukuussa yli jäävää matala-
palkkatukea ei kuitenkaan vähennetä seuraavan vuoden tammikuussa
vaan verottaja palauttaa sen rahana.

HUOM! Edellä mainittu menettely olettaa, että maksat palkkoja joka
kuussa. Jos näin ei ole ja jos matalapalkkatukea jää yli, pidä käsin
kirjaa vähentämättä jääneestä matalapalkkatuesta.

HUOM! Jos samalla palkansaajalla on samassa kuussa sekä lähdeve-
rollista palkkaa (suorituslaji 14 tai 22) että ennakonpidätyksenalaista
palkkaa, ohjelma ottaa matalapalkkatuen laskennan pohjaksi sen veron
tunnuksen joka esiintyy ko. kuukauden ensiksi vastaantulevassa pal-
kanmaksukerrassa ko. palkansaajan kohdalta.

Tiliöintitositteessa voit käyttää seuraavia kaavoja:

@550 matalapalkkatuki
@551 matalapalkkatuki ennakonpidätyksistä
@552 matalapalkkatuki lähdeveroista

Kaavat toimivat silloin, kun olet valinnut yhden tai useamman koko
kuukauden kaikki palkanmaksukerrat mukaan.

HUOM! Tarkista tiliöintitositteen koodaus, tilinumerot ja lopputulos
huolellisesti. Tässä mallissa esitetään lähinnä, että matalapalkkatuki
saadaan tiliöintitositteelle koodilla @550. Debet tiliksi on laitettu en-
nakonpidätysvelan tilin numero.

Huomaa myös että mallissa oleva sotun prosenttimäärä on 2.958. Tar-
kista että se on yrityksen sotuprosentti.
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HUOM! Jos muutat palkkoja, on matalapalkkatukilaskelma korjattava
käsin tai poistettava ko. kuukauden matalapalkkatuki ja tehtävä se uu-
delleen.
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1.3 RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN LIEVENNETTY
LÄHDEVERO VUONNA 2006

Suomeen enintään 6 kuukaudeksi tulevalta, joka on rajoitetusti vero-
velvollinen, peritään lähdeveroa, jonka määrä on 35% siitä palkan
osasta, joka ylittää 510 euroa/kk tai 17 euroa/päivä, mikäli tästä on
merkintä hänen lähdeverokortissaan.

Tällöin lähdevero voidaan syöttää Asteri Palkanmaksu –ohjelmaan
jollain seuraavista tavoista:

Tapa 1: käsinsyöttö

- Laske lähdevero laskimella
- Valitse verokortti-ikkunassa täplä kohtaan ”käsin”
- Syötä laskemasi lähdeveron määrä ennakonpidätys-kenttään
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Tapa 2: yhden rajan verokortin avulla

- Valitse verokortti-ikkunassa täplä kohtaan ”yksi raja”
- Syötä tulorajaksi 510, perusprosentiksi 0 ja lisäprosentiksi 35

HUOM! Jokaisen kuukauden kohdalla valitse laskennan aloituspal-
kanmaksukerraksi juuri nyt käsittelyssä oleva palkanmaksukerta.
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Tapa 3: portaikkoverokortin avulla

- Valitse verokortti-ikkunassa täplä kohtaan ”portaikko”
- Syötä ensimmäisen portaan rajoiksi 0 – 510 ja prosentiksi 0
- Syötä toisen portaan rajoiksi 510 – 9999999 ja prosentiksi 35
- Syötä lopuille portaille 9999999 ja prosentiksi 35

HUOM! Jokaisen kuukauden kohdalla valitse portaikkoverokortin
aloituspalkanmaksukerraksi juuri nyt käsittelyssä oleva palkanmaksu-
kerta.
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1.4 TYÖSUHDEMATKALIPPU

Syötä Asteri Palkanmaksu –ohjelmaan Luontoisedut-ikkunaan työ-
suhdematkalipun palkaksi katsottu arvo yhdeksi luontoiseduksi, esi-
merkiksi seuraavasti:

Erilaisissa raporteissa voit viitata työsuhdematkalipun palkaksi kat-
sottuun arvoon koodilla @154lippu

Vuoden 2006 vuosi-ilmoitukseen saat työsuhdematkalipun palkaksi
katsotun arvon koodilla ¤254lippu
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2 VUODENVAIHDE PALKANMAKSUSSA

2.1 VUODENVAIHTEEN HUOMIOITA PALKANMAKSUUN

Tiedotamme tässä havainnoistamme Asteri palkanmaksuohjelman
vuodenvaiheen toimiin liittyen. Jos ajaudut virhetilanteeseen etkä kek-
si ratkaistua itse niin ota yhteyttä neuvontaamme. Jos virhetilanne oli
sellainen että tiedottamisesta olisi yleistä merkitystä niin lähetä viesti
neuvontaamme.

Kokeile heti
Kokeile vuosiyhteenvetoja heti, vaikka et tekisikään vielä lopullista
yhteenvetoa.
Kokeile siten että ehtisit tekemään mahdolliset korjaukset ennen kuin
teet joulukuun ilmoitusta ja maksua.

Täsmäytä yhteenvedot
Tulosta palkkayhteenveto sekä palkkalistojen yhdistelmä koko vuo-
delta. Katso että yhteissummat täsmäävät keskenään.

Täsmäytä kuukausittaisiin ilmoituksiin
Vertaa palkkalistojen yhdistelmää kuukausittaisiin ilmoituksiin. Tällä
varmistat että tietokoneella on tallessa kukin palkanmaksukerta sellai-
sen kuin se on ilmoitettu. Tarkista vuoden ensimmäinen palkanmak-
sukerta ja ne palkanmaksukerrat, jolloin ennakonpidätys on vaihtunut.
TYVI palvelun avaaminen
Ellei Sinulla jo ole TYVI-palvelua niin avaa se.

WebConnect palvelun aktivoiminen
Aktivoi WebConnect palvelu. Jos olet aiemmin vain lähettänyt kuu-
kausittaisia ilmoituksia näppäimin syöttäen, ei ehkä ole mahdollista
lähettää vuosi-ilmoituksen saajakohtaisia erittelyjä eikä yhteenvetoa
tiedostona, ennen kuin kyseinen palvelu on aktivoitu.
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Ilmoittaminen paperilla
Jos konekieliseksi tekeminen ja sähköisesti ilmoittaminen ei millään
onnistu niin voit tehdä vuosi-ilmoituksen paperille jos palkansaajia on
alle 40. Asterin tekemää paperitulostetta ei saa käyttää. Lue ja var-
mista ohjeet verohallinnon sivuilta. Voit avata verohallinnon sivulta
kyseiset pdf-muotoiset täytettävät lomakkeet. Ne voit sitten näppäimin
syöttäen täyttää, tulostaa paperille ja lähettää verohallinnon optiseen
tallennukseen. Paikan löydät: www.vero.fi  Julkaisut ja lomakkeet

 Lomakkeet  Vuosi-ilmoituslomakkeet. Lomakkeen lopussa on
asiaa koskevat ohjeet.

Suosittelemme silti TYVI palvelun kautta sähköistä lähettämistä joko
tiedostona tai näppäimin syöttäen. TYVI palvelun kautta voit lähettää
ilmoitukset sähköisesti myös siten että täytät lomakkeen netissä pal-
veluntarjoajan sivulla.

2.2 UUDEN PALKANMAKSUVUODEN PERUSTAMINEN

Lataa uusin ohjelmaversio
Lataa uusin ohjelmaversio cd-levyltä tai netistä. 12.1.2006 versiossa
on mukana mm. matalapalkkatuki ja päivärahamaksu.

Lataa uudet oletusarvot
Lataa uudet oletusarvot cd-levyltä tai netistä (luontaisedut jne) ja pura
se palkanmaksuhakemistoon (yleensä C:\WINPL tai jos ohjelma
asennettu esim. palvelimelle hakemisto voi olla S:\WINPL). Nämä
tulevat käyttöön uusien yritysten palkanmaksuja perustettaessa. Van-
hoille yrityksille, uusia vuosia perustettaessa tulee uudet arvot käyt-
töön, mikäli et ole laittanut ruksia kohtaan "edellisvuoden oletustekstit
pohjaksi". Mikäli otat edellisen vuoden tiedot pohjaksi, saavat kaikki
edellisen vuoden arvot ja joudut ne kaikille korjaamaan.

Käynnistä palkanmaksuohjelma ja perusta uusi palkanmaksu-
vuosi:
Käynnistä palkanmaksuohjelma
Klikkaa: "Siirry yritykseen"
Klikkaa: "Uusi palkanmaksuvuosi"
Klikkaa "OK"
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Palkanmaksajan tietojen määrittäminen
Ohjelma ehdottaa edellisen vuoden tietoja. Tarkista ne ja tee tarvitta-
vat korjaukset.
Syötä sotumaksuksi tämänvuotinen (esimerkiksi 2.958), älä syötä pro-
sentin merkkiä.
Katso että Tel laskentakaavassa on @104-@154eitel (eikä @254eitel).
Syötä laskentakaavoihin harkitsemasi prosenttimäärät.
Edellisvuoden tiedosto kohdassa ohjelma ehdottaa oikein vuoden
2005 tiedostoa. Tarkista ja tarvittaessa korjaa.
Laita ruksi kohtaan "Edellisvuoden oletustekstit pohjaksi", niin saat
edellisvuoden oletustekstit.
Jos haluat netistä imuroimasi, vuoden 2006 oletusarvot niin jätä ruksi
pois.
Klikkaa "OK".
Anna palkanmaksutietokannalle nimi jota ohjelma ehdottaa, esimer-
kiksi AT06.wpl. Tarkista että vuosiluku on oikea.
Klikkaa "OK".

Klikkaa "OK".
Palkansaajien tietojen määrittäminen
Sait ruutuun palkansaajakortiston, jossa on edellisen vuoden palkan-
saajat.
Poista ne palkansaajat jotka eivät enää ole mukana. Valinta siihen on
Muokkaa|Poista
Jos sait tyhjän palkansaajakortiston niin edellisen vuoden tiedoston
määrittely oli virheellinen. Jatka lukemalla palkansaajat.
Lue mukaan edellisvuoden palkansaajat Tiedosto|Tuo edellisvuoden
palkansaajia|Kaikkine tietoineen.
Selaa edellisvuoden tiedosto.
Klikkaa "OK" niin saat ruutuun palkansaajat. Valkaise ne joita et ota
mukaan uuteen palkanmaksuvuoteen.
Ohjelma tuo ennakonpidätysprosenteiksi vuoden 2005 ennakonpidä-
tykset ja kumulatiivisen kerryttämisen alkupäiväksi 1.1.2006.
Palkansaajakortistossa on uutena kenttänä mm. "PäivärahamaksunPro-
sentti" (tai "rahamaksunProsentti") Kyseiseen kenttään merkitään
kunkin palkansaajan kyseinen prosenttimäärä 0.77 tai 1.02. Aseta kai-
kille päivärahamaksuprosentiksi 0.77 valinnalla "Muokkaa - Päivä-
rahamaksuprosentti..."
Kelaa sitten kunkin YEL/MYEL-vakuutetun kohdalle ja syötä sava-
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pvmpros. -kenttään 1,02 ja YEL-työtulo -kenttään vuotuinen YEL-
työtulo.
Voit tarkistella tietojen oikeellisuutta ja tarvittaessa korjailla.
Klikkaa "Jatka perustamista"

Klikkaa "OK"
Oletustekstien määrittäminen
Korjaa arvot tämän vuoden mukaisiksi,
Vuoden 2006 arvoja ovat esimerkiksi
ravintoetu työmaaruokalassa 4.90, km korvaus 0.42,
kokopäiväraha 30.-, osapäiväraha 14.-, ateriakorvaus 7.50,
puhelinetu 20.-, matkapuhelinetu 20.-,
Palkansaajalta perittävä TTTEL 4.3% määritä 0.043. Yli 53 vuotiaan
palkansaajan TTTELmaksu on 5,4%, määritä 0,054
Palkansaajalta perittävä työttömyysvakuutusmaksu tyött 0.58%. mää-
ritä 0.0058.
Osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu 0.21%, määritä 0,0021
Tarkista arvot oikeista lähteistään esimerkiksi verohallinnon ja va-
kuutusyhtiöiden nettisivuilta.
Jos luvut eivät mahdu niin levitä sarakkeita laahaamalla hiiren va-
semmalla painikkeella sarakkeen oikeata reunaa otsakerivien kohdal-
ta.
Huomaa että työsuhteen päättyessä maksettava lomakorvaus oli jo
vuoden 2005 alusta TELlin alaista. Jos koodina on EITEL niin muuta
se koodi esimerkin koodiksi "ploma"
Klikkaa "Jatka perustamista".

Klikkaa "OK"
Ensimmäisen palkanmaksukerran aloittaminen
Nimeä uusi palkanmaksukerta esimerkiksi "01 Tammikuu 2006", Tu-
lee samalla juoksevasti numeroitua palkkalistat.
Syötä palkkajakso esimerkiksi 1.1.-31.1.2006, eräpäivä esimerkiksi
29.1.2006, vuosirajan jakaja 12(kuukausipalkka), (*)kaikki ja pohjaksi
(*) alkaneen vuoden oletustekstit.
Jos otat pohjaksi edellisen vuoden summat, menee palkansaajille
myös edellisen vuoden oletustekstit.
Valkaise ne palkansaajat joita ei oteta mukaan.
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Klikkaa "OK"
Palkkojen syöttö
Korjaile tarvittavilta kohdin mm. osaomistajan työttömyysvakuutus ja
poista omistajayrittäjän TTTEL.
Muuta yli 53-vuotiaiden TTTEL vähennyksen koodiksi esimerkiksi
TTTEL5 ja muuta kertoimeksi oikea prosenttimäärä.
Määritä johdannaistietojen laskentakaavoihin kohtaan ¤714 lisäksi
+@254tttel5
Määritä sama koodaus myös tiliöintitositteeseen
Tarkista kaikkien palkansaajien ennakonpidätys ja syötä ennakonpi-
dätys kohtaan tätä vuotta koskevat tiedot.
Tammikuussa pidätetään 31.12.2005 voimassa olleiden verokorttien
mukaan. Varaudu muuttamaan ennakonpidätykset helmikuussa.
Lisää ja korjaa palkansaajakohtaiset mm. autoedut, syötä palkat. Lo-
pettaessasi tee myös varmuuskopio.
Uutena mahdollisuutena on työnantajan saama matalapalkkatuki.
Tarkista summat verraten joulukuun palkkoihin ja selvitä eroavuuksi-
en syyt itsellesi.
Tarkista ennakonpidätystiedot, että ovat oikeita.
Palkansaaja voi valita yhden tulorajan ennakonpidätystavan. Selvitä
valinnat palkansaajilta. Ohjelmassa on ennakonpidätystapana va-
littavissa myös yhden tulorajan ennakonpidätystapa.
Huomaa, että palkansaaja määrää suoritetaanko ennakonpidätys yhden
tulorajan mukaisesti vai entisen tavan mukaan palkanmaksukertakoh-
taisia tulorajoja noudattaen. Jos palkansaaja ei määrää yhden tulosra-
jan verokorttia, noudatetaan muita tapoja. Rajoitetusti verovelvollisen
lähdeveron laskennasta on ohje tässä päivitysvihkosessa.

Poistuessasi ohjelmasta
Varmuuskopiointi
Tee varmuuskopiointi korppuja käytettäessä vuorokerroin vähintään
kahdelle eri korpulle jotta eri ikäisiä aineistoja on saatavilla.
Jos käytössäsi on USB muisti tai tallentava CD asema, voit tehdä
varmuuskopion niitä käyttäen. Silloin on käyttökelpoisinta kopioida
koko C:\WINPL> kansion alla oleva yrityksen kansio sellaisenaan.
Isommissa tilitoimistoissa kannattanee ottaa varmuuskopio päivittäin
USB muistiin ja kuukausittain CD:lle. Kuukausittaiset CD:t talletettai-
siin sellaisenaan.
Huomioi että saat palkanmaksukerran lukittua. Tämä siksi että et va-
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hingossa sotke maksettuja palkkoja.
Lukinta tehdään siinä taulussa jossa ollaan avaamassa palkanmaksu-
kertaa.

Helmikuun alussa
Ennakonpidätysten muutos
Syötä uudet ennakonpidätysprosentit ja määritä ennakonpidätyksen
kumulatiivisen kerryttämisen aloituspalkanmaksukerta ja -päivä hel-
mikuuksi.

2.3 VUOSI-ILMOITUSTIETOJEN VÄLITTÄMINEN
SÄHKÖISESTI VEROHALLINNOLLE

Vertaa, että palkkalistojen yhdistelmän ja vuosiyhteenvedon
summat täsmäävät keskenään ja kuukausittaisiin valvontailmoi-
tuksiin

Tulosta palkkalistojen yhdistelmä jossa on koko vuoden palkat.
- Tulosta|Palkkalistojen yhdistelmä|Valituilta palkanmaksukerroilta ja
valitse kaikki vuoden palkanmaksukerrat
Tulosta vuosiyhteenveto
– Tulosta|Vuodenvaihdetulosteet|Vuosiyhteenveto ja valitse ensim-
mäisestä viimeiseen ja vain yhteenvetona
Tarkista että edellä mainittujen tulosteiden keskenäiset summat
täsmäävät
Tällä saadaan paljastettua tilanne jossa jokin palkanmaksukerta on vi-
allinen.
Jos jokin palkanmaksukerta on viallinen on ehkä parasta ottaa yhteyttä
neuvontaamme.

Tarkista että palkkalistojen yhdistelmä täsmää kuukausittaisiin
palkkalistoihin ja valvontailmoituksiin.
Jos jonkin palkanmaksukerran ennakonpidätykset ovat erilaiset nyt
kuin aikanaan tehdyissä tulosteissa ja työnantajasuoritusten valvon-
tailmoituksessa, on saatettu palkkalistan tulostuksen jälkeen jotakin
korjata, esimerkiksi ennakonpidätysprosentteja. Korjaa silloin pal-
kanmaksukerta ilmoitetun mukaiseksi. Muuta esimerkiksi ennakonpi-
dätystapa "käsin" laskennaksi.
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Vuosi-ilmoitustiedoston muodostaminen sähköistä ilmoittamista
varten

1. Tallenna vuosi-ilmoitustiedot konekieliseen muotoon Asteri pal-
kanmaksuohjelmalla

2. Siirry palkanmaksuvuoden viimeiseen palkanmaksukertaan
3. Valitse Tulosta|Vuodenvaihdetulosteet|Vuosi-ilmoituksen saaja-

kohtainen erittely|kaikille
4. Tarkista laskentasäännöt ja siirry seuraavalle sivulle. Jos olet li-

sännyt koodin "ttel5" niin lisää se johdannaiskaavoihin
5. Tulosta Yhteenveto paperille

Tarkista että yhteenvedon summat täsmäävät palkkalistojen yh-
distelmään ja vuosiyhteenvetoon

6. Käy palkansaajat läpi, tarkista tietojen oikeellisuus ja tee tarvitta-
vat muutokset
Voit poistua vuosi-ilmoituksen laatimisesta, muuttaa laskentakaa-
voja tehdä ilmoitus uudestaan

7. Tulosta paperille arkistokappaleet valinnoilla "Tulosta kaikille" ja
"yhteenveto paperille"
Vertaa niitä palkkakortteihin ja yhteenvetoihin

8. Tulosta mahdollisesti "Työntekijän kpl"
9. Tulosta Konekieliseksi valinnalla "Tee konekielinen". Laita ruksi

kohtaan "Näytä lopuksi muistiossa". Vastaile ohjelman esittämiin
kysymyksiin.
Tee samalla saajakohtaiset erittelyt sekä yhteenveto. Tarkista ja
syötä sotumaksuista tehtyjen vähennysten määrä.
Ohjelma tallettaa tiedoston samalla kerralla sekä yrityksen kansi-
oon että siihen kansioon, josta tiedosto Webconnectilla lähete-
tään.
Ohjelma ehdottaa lähetettävän tiedoston kansioksi Soneran ohjeen
mukaista kansiota C:\wc3\out\.
Muuta tiedostojen nimet tätä vuotta koskeviksi. Jos teet yhteen-
vedon vuoden 2005 puolella niin ohjelma ehdottaa nimeen vuotta
2004.
Tulosta muistioon tulostunut yhteenveto paperille, todisteeksi mi-
kä oli tiedoston sisältö
Tarkista tiedoston tekninen oikeellisuus verohallinnon TAMO
palvelulla
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Vuosi-ilmoituksen sähköinen lähettäminen

Siirrä tallentunut tiedosto verohallinnolle. Siirtäminen tapahtuu jonkin
TYVI palveluntarjoajan kautta.
Jos käytät esimerkiksi Soneran WebConnect palvelua niin tee resurs-
sienhallinnalla hakemisto c:\wc3\out\ ja kopioi tiedosto myös sinne,
ellei jo kopioitunut.
Tiedosto sai varmaankin nimekseen Soneran haluaman esimerkiksi
NNNN2005.109 Soneran systeemissä määritetään minkä tarkenteisia
tiedostoja lähetetään. Ohjelmaversio tammikuulta 2005 pyrkii teke-
mään automaattisesti tiedoston sekä c:\wc3\out\ että yrityksen pal-
kanmaksuhakemistoihin.
Kun lähetät Soneran Webconnectilla tiedoston, niin Webconnect
poistaa levyltäsi sen. Siksi tiedosto täytyy tallettaa myös palkan-
maksuhakemistoon, jotta siitä säilyy varmuuskopio.
Webconnect kuittaa saadun tiedoston "lähetetty 1, hylätty 0, vastaan-
otettu 0."
"Vastaanotettu 0" ei tarkoita, etteikö Sonera olisi vastaanottanut ai-
neistoasi. Ota kuittaus paperille esimerkiksi "PrintScreen"iä käyttäen.

Sähköisenä lähetetyn vuosi-ilmoituksen korjaaminen

Kun halutaan korjata sähköisenä lähetettyä vuosi-ilmoituksen saaja-
kohtaista erittelyä, ENSIN lähetetään ko. palkansaajasta täsmälleen
aiemmin ilmoitetuilla virheellisillä tiedoilla varustettu POISTO. Ja
SITTEN lähetetään ko. palkansaajasta uusilla oikeilla tiedoilla varus-
tettu KORJAUSLISÄYS.

Yhteenveto korjataan niin, että lähetetään koko yrityksen tiedot sisäl-
tävä "korvaa alkuperäisen yhteenvedon".
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Lisätietoa

Kuukausittaiset palkkailmoitukset syötetään TYVI palvelun net-
tisivulle näppäimin syöttäen ja sieltä lähetetään ilmoituslomake.
Vuoden 2005 alusta on Asterissa mahdollisuus tehdä myös kuukau-
sittaiset ALV ja TAS ilmoituksen konekielisiksi..
Atsoft on käyttänyt omissa kuukausittaisissa palkka- ja ALV ilmoituk-
sissaan TYVI palvelua lähes siitä asti kun palvelu on ollut voimassa.
Olemme hyvin tyytyväisiä sähköiseen ilmoittamiseen. Systeemi on
toiminut täysin moitteettomasti, tiedonsiirto nopeaa ja oikeellista.
Käyttämämme palvelu on ilmaista. Palveluntarjoaja saa verottajalta
korvauksen välittämistään ilmoituksista. Lisäksi ilmoitukset voi antaa
heti kun aineisto on valmistunut, eikä tarvitse yhdistää palkka- ja ALV
tietoja samaan ilmoitukseen. Pelko siitä että ilmoitustiedot häviävät
sähköpostiruuhkaan on turhaa. Ilmoittajan osuus on tehty kun hän on
painanut "lähetä" painiketta ja tulostanut paperille kuvaruudulleen
tulleen kuittauksen. Jos et vielä ilmoita työnantajasuoritusten tietoja
TYVI:n kautta niin tilaa jo tänään käyttäjätunnukset.

Aiempana esitetyissä linkeissä on selostettu palveluntarjoajat ja myös
ketkä tarjoavat maksullisia palveluja ja keille riittää verottajan mak-
sama korvaus. Tietomme mukaan ainakin Sonera ja Elma tarjoavat
ilmoittajalle veloituksettomia palveluja.

Vuosi-ilmoitus ja saajakohtainen erittely siirretään sähköisesti verot-
tajalle siten että Asteri tekee tiedoston levylle. Se tiedosto lähetetään
edelleen verottajalle. Sähköistä siirtämistä varten esimerkiksi Soneras-
sa on aktivoitava "WebConnect"-palvelu, Postissa suorasiirto "eBox"-
ohjelmalla ja Elmassa "ElmaTYVIpro"-palvelu.



28/28                                         Vuosipäivitys 12.1.2006                  Asteri Palkanmaksu

                                                                                                                        

Tunnuksen tilaamiseen ja käytön opettelemiseen on syytä varata hetki
aikaa. Vuosi-ilmoituksen lähettämisessä Atsoftin ja Asterin osuus
päättyy siihen kun Asteri palkanmaksuohjelma on tehnyt konekielisen
aineiston kovalevylle. Sen aineiston edelleen lähettäminen tapahtuu
palveluntarjoajan (Soneran, Postin, Elman ym.) ja verohallinnon oh-
jeistuksen mukaan. Tiedoston siirtämisen ja TYVI:n neuvonta ei
kuulu Atsoftille niin kuin ei kuulunut paperilomakkeenkaan lähettämi-
sen neuvonta.
Vuosi-ilmoituksen ja vuosi-ilmoituksen saajakohtaiset erittelyt voi
täyttää myös palkanmaksuohjelmasta riippumatta palveluntarjoajan
nettisivulla ja lähettää sieltä edelleen kuten kuukausittaisetkin ilmoi-
tukset.

Suosittelemme ehdottomasti sähköiseen ilmoittamiseen siirtymistä.


