2022

TOIMINTAOHJEET
Arvonlisäveron neljännesvuosittain
ilmoittaville

AIKATAULU neljännesvuosittain
Kuukauden vaihtuessa kerää aineisto kasaan
-tiliote
-myyntilaskut
-ostolaskut
-käteiskuitit

Toimita aineisto sovitulla tavalla
-eTasku
-sähköposti
-palvelimelle lataus
-postitse

Aineiston on oltava perillä seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä.
Mikäli aineisto toimitetaan myöhässä, lisätään laskulle 1h pikalisä.

Eräpäivät
ARVONLISÄVEROILMOITUS
Arvonlisäveron ilmoitus- ja maksupäivä on 12. päivä. Sitä kuuta, joka on
toinen kuukausi verokauden päättymisen jälkeen.
Esimerkki: tammi-maaliskuun arvonlisäveron eräpäivä on 12.5.
Myöhästymismaksu on 3 euroa / päivä, kuitenkin enintään 135,00 euroa.
Jos ilmoitus annetaan enemmän kuin 45 päivää myöhässä,
myöhästymismaksuun lisätään 2% maksettavan veron määrästä.

EU-MYYNTIEN YHTEENVETOILMOITUS
EU-myynneistä on annettava erillinen yhteenvetoilmoitus. Tämän lisäksi
yrityksen on annettava myynneistä arvonlisäveroilmoitus oman
verokauden mukaan.
Yhteenvetoilmoitus on osa EU:n tavara- ja palvelukaupan valvontaa.
Yhteenvetoilmoitus on annettava tavaran, palvelun, kolmikantakaupan
myynnistä, joista ostaja on verovelvollinen toisessa EU-maassa.
Yhteenvetoilmoituksen eräpäivä on seuraavan kuukauden 20. päivä.
Esimerkki: maaliskuun yhteenvetoilmoituksen eräpäivä on 20.4.
HUOM! Tämän ilmoituksen eräpäivä on ennen arvonlisäveroilmoituksen
eräpäivää. Ilmoita siis EU-myynnit heti kuukauden vaihtuessa.
Yhteenvetoilmoituksen laiminlyöntimaksu on 100,00 EUR/ilmoitus.

VEROILMOITUKSEN ERÄPÄIVÄT
Toiminimi 1.4. (tai seuraava arkipäivä)
Maatalous 1.4. (tai seuraava arkipäivä)
Metsätalous 1.4. (tai seuraava arkipäivä)
Osakeyhtiö 4 kuukautta tilikauden päättymisestä.

VÄHENNYSKELPOISET KULUT
• Toimistotarvikkeet, työkalut, pienhankinnat
• Ohjelmistot ja verkkopalvelut
• Markkinointi- ja mainosmenot
• Edustusmenot (50%)
• Työhuonevähennys
• Autokulut
• Työvaatteet
• Ammattikirjallisuus
• YEL eli yrittäjän eläkevakuutusmaksut
• Yrityksen vakuutukset
• Jäsenmaksut
• Korkomenot
• Koulutusmenot
• Lupamaksut
• Mainoslahjat
• Matkamenot ja työmatkat
• Neuvottelumenot
• Tutkimusmenot
• Sponsorointi
• Työterveyshuolto (mikäli palkattuja työntekijöitä)
! TOSITTEET OVAT EDELLYTYS VÄHENNYSTEN KIRJAAMISELLE !

YRITYSNEUVONTAPALVELUT

Yritysneuvontapalvelut
50,00 EUR (+alv 24%) / tunti
Yhtiömuodon muutos esim. TMI -> OY
Perustamisen yhteydessä maksetaan lisäksi PRH perustamismaksu
175,00 EUR (+ alv 24%)
Osakeyhtiön perustaminen
Perustamisen yhteydessä maksetaan lisäksi PRH perustamismaksu
175,00 EUR (+ alv 24%)
Kassavirtalaskelma
50,00 EUR (+alv 24%)
Yritystoiminnan tunnusluvut
Kannattavuus, maksuvalmius, vakavaraisuus
50,00 EUR (+ alv 24%)
Tilinpäätösanalyysi asiakaslähtöisesti
Tuloslaskelman ja taseen lukeminen & ymmärtäminen
50,00 EUR (+alv 24%)
Yritystukihakemukset
200,00 EUR (+alv 24%) / myönteinen päätös

TILITOIMISTO HELLÉN OY

TILITYÖHINNASTO
1.1.2022

Hinta alv 0%

Palvelu

Kirjanpitotyöt

50,00 / h

Tilinpäätöstyöt

55,00 / h

Palkanlaskenta

10,00 / laskelma

Muut palvelut tuntiveloituksena 50,00 EUR /h
Laskutuspalvelu

2,00 / lasku

Yritysneuvontapalvelut 50,00 / h
mm. Yhtiömuodon muutos tmi->oy
Osakeyhtiön perustaminen
Yritystukihakemukset

Hintaan lisätään arvonlisävero 24%.
Minimiveloitus 1h.
Maksuehto 14 päivää netto.

Tarkempi hinnasto löytyy osoitteesta http://hellen.fi

