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KOLUMNI

”Kassan kestävyyteen liittyy oleellisesti 
fokus. Rönsyily vie ulkokehälle, kasvattaa 
kuluja ja johtaa lopulta kassakriisiin.”
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Mitä toivot 
Summaltasi? 
TILITOIMISTOSI SINULLE TARJOAMA Summa-
lehti on palvellut yrittäjiä jo usean vuo-
den ajan. Palaute lehdestä ja sen sisällöstä 
on ollut pääosin kiittävää. Voidaksemme 
palvella sinua entistä paremmin pyrimme 
kehittämään lehteä entistä laadukkaam-
maksi toiveesi huomioiden. Tavoit-
teemme on kehittää julkaisua kuluvan 
syksyn aikana. Meitä kiinnostaa tietää, 
mitä lehdeltä odotatte, millaisena lehden 
näet ja ennen kaikkea, millaisia artikke-
leita ja uutisia haluaisit lehdessä julkaista-
van sekä millaisissa tiedonjaon kanavissa 
lehden tulisi olla.

Ajatuksia voisi lähettää esimerkiksi 
osoitteeseen viestinta@taloushallinto-
liitto.fi. Kuulemme mielellämme sekä 
tilitoimistoja että sinua, tilitoimiston asi-
akas. Tehdään Summasta yhdessä entistä 
parempi palvelu! 

Julkaisija Suomen Taloushallintoliitto ry
Päätoimittaja Juha Ahvenniemi   
Toimitus Otavamedia OMA Oy, Maistraatinportti 1,  
00015 Otavamedia  
Painosmäärä 3 630 kpl  Paino Libris Oy  
ISSN 1795-4800

Lakimuutoksia työllistämisen tueksi:  
koeaikaa esitetään pidennettäväksi, 
takaisinottoaikaa lyhennettäväksi

6Verkkolaskutus  
uudistuu

Valinnaisten verokausien 

rajat nousevat. Yhä 

useampi pienyritys voi 

valita neljänneskalenteri-

vuosi- tai kalenterivuosi -

menettelyn.

8
Oma-aloitteisten 
verojen 
verotusmenettelyt 
uudistuvat 
vuodenvaihteessa

Juha Ahvenniemi
päätoimittaja

Juha Ahvenniemi 
on Taloushallintoliiton toimitusjohtaja

Taloushallintoliitto on auktorisoitujen  
tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja 
tarjoavien konsulttiyritysten valtakunnallinen 
toimialajärjestö. 

Sivu 10
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Valtion talousarvio ja sen mukaisesti säädettävät verolait tuovat ensi vuonna 
jälleen muutoksia ja osin uusia verosääntöjäkin. Hallitus on päättänyt ehdot
taa laajennettavaksi osakeyhtiöiden tappioiden vähennys oikeutta. Tämä 
tullee tarkoittamaan joko tappioiden vähennysajan pidentämistä tai mah
dollisuutta vähentää elinkeinotoiminnan tappiosta niin sanotun sijoitus
luonteisen toiminnan tappioita. Hallitus on myös kaavaillut keventävänsä 
yrittäjien verotusta yrittäjävähennyksellä liikkeen ja ammatin harjoittajien 
ja henkilöyhtiöiden yhtiömiesten verotuksessa. Lisäksi ensi vuonna aiotaan 
ottaa käyttöön maksuperusteinen arvonlisäverotus, jolloin laskutusta käyt
tävä yritys voisi kohdentaa myyntien ja ostojen verot sille kuukaudelle, jona 
maksu on saatu tai itse maksettu.

Markku Ojala, Taloushallintoliiton johtava asiantuntija

Nyrkkisääntönä sen 
[yrityksen kassatarpeen]
pitäisi kattaa vähintään 
kahden kuukauden 
kulut.
 YRITTÄJIÄ KOULUTTAVA LEENA REKOLA-NIEMINEN 

ARVIOI YRITYKSEN KASSATARPEIKSI Y-STUDION 

HAASTATTELUSSA 16.8.2016.

45 %
Asuntolainakorkojen 

vähennyskelpoinen osuus 
vuonna 2017 on 45 %. 

VEROMÄTKYN maksaminen e-laskulla 

onnistuu, jos tilaat laskun vuoden 2015 

verotuksesta verkkopankissasi viimeistään 

4.11. Mätkyjen ensimmäinen eräpäivä on 

25.11. ja toinen 1.2.2017.

ELÄKETURVAKESKUS valvoo joka 

syksy, että yrittäjä on ottanut laki-

sääteisen yrittäjä eläkevakutuuksen. 

Valvonta perustuu Verohallinnolta saataviin 

tietoihin. Suuri osa vakuuttamattomuudesta 

selittyy sillä, että yrittäjätoiminta on hyvin 

pienimuotoista ja siitä saadut ansiotulotkin 

selvästi alle YEL-työtulon alarajan (vuonna 

2016 noin 7 500 euroa).

VALTIOVARAINMINISTERIÖN asettaman 

työryhmän on tarkoitus selvittää yritys-

verotuksen muutostarpeita erityisesti 

osakeyhtiöiden verotuksessa ja antaa 

mietintönsä tammikuun 2017 loppuun 

mennessä.

7,8 %
Työttömyysaste heinäkuussa 2016 oli 

7,8 %. Vuotta aiemmin se oli 8,4 %. 
Lähde: Tilastokeskus.

SANOTTUA

LYHYESTI

Budjetti 2017 yrittäjän 
verotuksessa

VERORYHMÄ MIETTII 
YRITYSVEROTUSTA

YEL-VAKUUTTAMISTA 
VALVOTAAN
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LYHYESTI

HALLITUS haluaa avittaa yrityksiä työllistämään. Se esittää työsuhteen 
alussa käytettävää koeaikaa pidennettäväksi neljästä kuuteen kuukauteen. 
Työnantajan takaisinottovelvollisuutta hallitus esittää puolestaan lyhen-
nettäväksi yhdeksästä kuukaudesta neljään kuukauteen. Tällä halutaan 
alentaa työllistämiskynnystä tuotannollis-taloudellisiin syihin perustu-
vien irtisanomisten jälkeen. Pitkäaikaistyöttömän saisi puolestaan palkata 
määrä aikaiseen työsuhteeseen ilman erityistä perusteltua syytä. Pitkä-
aikaistyöttömänä pidettäisiin henkilöä, joka olisi ollut edellisen 12 kuu-
kauden ajan yhdenjaksoisesti työtön työnhakija. Lakimuutokset tulevat 
voimaan 1.1.2017, jos ne hyväksytään ehdotetulla tavalla.  

Yrittäjän menestys 
on yhteinen etu.
TASAVALLAN PRESIDENTTI SAULI NIINISTÖ 

PUHEESSAAN SUOMEN YRITTÄJIEN 

20-VUOTISJUHLASSA 5.9.2016.

EDUSKUNTA käsittelee 

lakiehdotusta, joka nostaisi 

työntekijän työeläkevakuutusmaksua 

ja alentaisi vastaavalla määrällä 

työantajan maksuosuutta. 

2 %
HEINÄKUUSSA otettujen 

uusien yrityslainojen 

keskikorko on Suomen 

Pankin tilastojen mukaan 

kaksi prosenttia.

KAUPPAREKISTERISSÄ tapahtuneita yrityk-

sesi tietojen muutoksia tai vireille tulleita 

ilmoituksia voit seurata automaattisesti 

Patentti- ja rekisterihallituksen Yritysten 

omien tietojen seuranta -palvelun avulla. 

Saat tiedon muutoksista ja ilmoituksista 

sähköpostiin. Seurannan avulla voit osal-

taan turvata yrityksesi identiteettikaap-

pauksilta. PRH:n mukaan esimerkiksi 

Ison-Britannian rekisteriviranomainen 

on kertonut käsittelevänsä noin 50–100 

identiteettivarkaus asiaa kuukausittain.

SUOJAA YRITYKSESI 
KAAPPAUKSILTAKoeaika pitenee ja 

takaisinottoaika lyhenee



?
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OIKEUS- JA TYÖMINISTERI  Jari Lindström on nimennyt työmarkkina- 
asioiden päällikkö Harri Hellsténin Suomen Yrittäjistä ja johtaja 
Maria Löfgrenin Akavasta selvittämään joulukuun puoliväliin men-
nessä työttömyysturvajärjestelmän muutostarpeita palkkatyön ja 
perinteisen yrittäjyyden välimaastossa. Yksinyrittäjien määrä on nous-
sut 2000-luvulla noin 50 000 henkilöllä. Ongelmana on, että työn 
tekijälle ja tilaajalle ei ole aina selvää, tehdäänkö työtä yrittäjän vai 
palkansaajan asemassa. Tämä on voinut johtaa esimerkiksi ansioon 
suhteutetun työttömyyspäivärahan ulkopuolelle jäämiseen, kun työtä 
ei ole.  

TIESITKÖ?

1. Yrittäjäeläkkeitä ei 
rahastoida, vaan ne rahoitetaan 
vuosittain kerättävillä 
vakuutusmaksuilla ja valtion 
rahoitusosuudella.

   2. Yksityisalojen työntekijöiden 
eläkkeet rahoitetaan yksinomaan 
työnantajien ja työtekijöiden 
vakuutusmaksuilla ja  
sijoitustoiminnan tuotoilla.

3. Yrittäjän YEL-  
vakuutusmaksun perusteena 
oleva työtulo vaikuttaa myös 
yrittäjän muuhun sosiaaliturvaan, 
kuten sairauspäivärahaan ja 
vanhempainpäivärahaan.

ELÄKEUUDISTUS tulee voimaan 

2017. Tutustu muutoksiin esimerkiksi 

elakeuudistus.fi-sivustolla, jota 

ylläpitää Eläketurvakeskus. 

KOTITALOUSVÄHENNYKSEN  
enimmäismäärää on tarkoitus nostaa 

ensi vuodelle. Ehdotus sisältyy valtion 

talousarvioesitykseen. Vuonna 2016 

enimmäismäärä on 2 400 euroa henkilöltä.

VUODEN 2017 alusta lähtien PRH ryhtyy poistamaan 

kaupparekisteristä sellaisia yrityksiä, jotka eivät ole 

antaneet sille tilinpäätösasiakirjojaan. Osakeyhtiöiden ja 

osuuskuntien on laadittava tilinpäätösasiakirjat jokaisel-

ta tilikaudelta ja ilmoitettava ne kaupparekisteriin riip-

pumatta siitä, harjoitetaanko toimintaa vai ei. Tilinpäätös 

on vahvistettava kuuden kuukauden kuluessa tilikauden 

päättymisestä. Ilmoitus tilinpäätösasiakirjoista on tehtävä 

kaupparekisteriin kahden kuukauden kuluessa tilinpää-

töksen vahvistamisesta. 

TILINPÄÄTÖS 
VARMISTAA 
REKISTERÖINNIN

Palkkatyötä vai yrittäjyyttä?
Työttömyysturvaa selvitellään



VERKKOLASKU-
OSOITTEISTO 
UUSITAAN 
– jokaiselle tarvitaan eOsoite
Verkkolaskuosoitteiston ylläpito Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus 
TIEKEssä päättyy vuoden 2017 alussa. Valtiovarainministeriössä 
selvitetään korvaajaa nykyiselle ratkaisulle. Taloushallintoliitto 
ehdottaa, että osoitteiston ohella verkkolaskutukseen tehtäisiin 
isompi remontti, ja jokaiselle yritykselle tulisi eOsoite.

Teksti: Riikka Hirsimäki  Kuva: Istockphoto

V
erkkolaskukäytäntö kehitettiin vuosi
tuhannen vaihteessa. Verkkolasku
osoitteita varten perustettiin sil
loin väliaikaiseksi tarkoitettu rekis
teri, jota edelleen ylläpidetään TIE

KEn sekä verkkolaskuoperaattoreiden muodostaman 
verkkolaskufoorumin  toimesta. 2010luvulle siirryt
täessä verkkolaskutuksen suosio on kasvanut, mutta 
rekisterissä olevat puutteet hidastavat kehitystä. 
Valtiovarainministeriös sä on käynnissä uudistamista 
käsittelevä selvitystyö. Uuden rekisterin toteutustapa 
ja aikataulu ovat vielä avoinna. Rekisteriä ylläpitävä 
taho voisi olla esimerkiksi PRH:n ja Verohallinnon 
yhteinen yritys ja yhteisötietojärjestelmä (ytj.fi).

Verkkolaskuosoite on yleisesti OVTtunnus, joka 
koostuu maatunnuksesta (0037), yrityksen ytun
nuksesta ilman väliviivaa sekä mahdollisesta tarken
teesta, joka voi olla viisi vapaamuotoista merkkiä. 
Lisäksi verkko laskuosoitteen mukana käytetään las
kujen välittäjäoperaattorin välittäjätunnusta. Jos yri
tys vaihtaa operaattoria, verkkolaskuosoite muuttuu. 
Uusi verkkolaskuosoite on ilmoitettava jokaiselle las
kuttajalle, ja laskuttajien on muutettava tieto asiakas

rekisteriinsä. Vaihdostilanteet ovat hankalia ja hitaita. 
Lisäksi verkkolaskuosoitemuutokset eivät aina päädy 
TIEKEn ylläpitämään osoiterekisteriin, joten tiedot 
eivät pysy ajan tasalla.

Taloushallintoliiton mielestä verkkolaskuosoitteen 
mukana kulkevasta välittäjätunnuksesta tulisi luopua. 
Verkkolaskuoperaattorin vaihdon pitäisi olla yrityksille 
yhtä helppoa kuin kännykkäliittymän vaihdon. Puhe
linnumero säilyy samana operaattorivaihdoksesta huo
limatta, ja näin pitäisi olla myös yrityksen verkkolas
kutunnusten kanssa. Verkkolaskuoperaattoriverkos
ton tulisi yhdessä sopia menettelystä, jolla ylläpide
tään kunkin asiakkaan voimassaolevaa välittäjä tietoa 
samaan tapaan kuin puhelinoperaattoritkin tekevät.

Verkkolaskuosoitteen sijaan voitaisiin ryhtyä käyt
tämään monikäyttöisempää eOsoitetta.  eOsoite mah
dollistaisi rakenteisessa muodossa olevien verkkolasku
jen toimittamisen ja automaattisen käsittelyn. eOsoit
teen avulla yritys voisi vastaanottaa myös muuta tieto
sisältöä, kuten esimerkiksi tuote, sopimus tai kuitti
tietoa. Tämä helpottaisi erityisesti pkyritysten siirty
mistä sähköiseen taloushallintoon sekä tehostaisi nii
den toimintaa. 
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Verkkolasku:
Sähköinen lasku, jonka tiedot ovat automaattisesti käsiteltävissä 
ja josta voidaan tuottaa tietokoneen näytölle paperilaskua 
muistuttava näkymä. Organisaatioiden välisessä laskutuksessa 
verkkolasku voidaan siirtää automaattisesti laskuttajan tai 
palveluntarjoajan järjestelmästä vastaanottajan taloushallinnon 
tai muuhun järjestelmään. Kuluttajalle lähetetty verkkolasku on 
kuluttajan valitsemaan palveluun lähetetty verkkolasku, josta on 
suora yhteys sähköiseen maksamiseen verkkopankissa.

Verkkolaskuosoite:
Laskuttajan tai vastaanottajan osoite, jonka avulla 
verkkolaskut välitetään. Verkkolaskuosoite voi olla OVT-tunnus, 
tilinumerosta muodostettu IBAN-tunnus, verkkolaskutili tai 
verkkolaskuoperaattorin antama verkkopalvelutunnus.

OVT-tunnus: 
Yleisin verkkolaskuosoitteen muoto. Koostuu maakoodista (0037),  
yrityksen y-tunnuksesta ilman väliviivaa ja mahdollisesta viidestä 
vapaamuotoisesta merkistä.

Verkkolaskuoperaattori: 
Verkkolaskuja välittävät pankit tai muut verkkolaskuoperaattorit.  
Jokaisella operaattorilla on oma välittäjätunnuksensa, joka laskun 
lähettäjän tulee kirjata verkkolaskuihin verkkolaskuosoitteen 
yhteyteen.

Välittäjätunnus:
Operaattorin tai pankin tunnus, jonka avulla verkkolaskuja 
välitetään pankkien ja operaattorien välisessä yhdysliikenteessä. 
Välittäjätunnus voi olla OVT-tunnus, BIC-osoite tai muu merkkijono.

Verkkolaskuosoitteisto:
TIEKEn palvelu, joka tarjoaa tietoa verkkolaskuja lähettävistä  
ja vastaanottavista yrityksistä. Osoitteistoa ylläpitävät 
Verkkolaskufoorumin jäsen-operaattorit.

EDI-/EDIFACT-lasku: 
Suuryritysten tarpeisiin ennen verkkolaskukautta 
kehitetty sähköinen lasku, joka perustuu kahden 
yrityksen väliseen hankintasanomien (esimerkiksi 
tarjouspyyntö-, tarjous-, tilaus- ja tilausvahvistus) 
sähköistämiseen sekä niiden automaattiseen 
käyttöön kummankin tietojärjestelmissä. Ei 
verkkolasku.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Verkkolasku-
operaattorin 

vaihdon pitäisi olla 
yhtä helppoa kuin 
kännykkäliittymän 

vaihdon.
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Oma-aloitteisten verojen verotusmenettely 
uudistuu vuoden 2017 alussa. Muutoksen 
myötä arvonlisäverojen ja työnantaja-
suoritusten sähköinen ilmoitusvelvollisuus 
laajenee. Myös ilmoitus- ja 
seuraamismenettelyt ja Verohallinnon 
verkkopalvelut uudistuvat.

sävelet
Verotukseen 
selkeämmät

Taloushallintoliiton johtava 
asiantuntija Markku Ojala ja 

Verohallinnon lakimuutospäällikkö 
Elena Vigren keskustelivat 

verouudistuksista. 
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Oma-aloitteiset verot
 – nämä asiat muuttuvat

• Ilmoitukset oma-aloitteisista 

veroista tehdään sähköisesti.

• Verotili korvautuu OmaVero-

palvelulla.

• Kausiveroilmoitusten sijaan vero-

kaudelta annetaan veroilmoitus 

(esim. veroilmoitus arvonlisä-

verosta).

• Valinnaisten verokausien rajat 

nousevat. Yhä useampi pienyritys 

voi valita neljännesvuosi-ilmoi-

tuksen tai vain kerran vuodessa 

annettavan ilmoituksen.

• Korjaukset oma-aloitteisten vero-

jen ilmoituksiin tehdään antamalla 

ilmoitus kokonaan uudelleen.

• Verokauden tietoja voi oikaista 45 

päivän ajan ilman myöhästymis-

maksua.

• Vähäiset virheet voidaan jatkossa 

korjata siihen ilmoitukseen, joka 

on annettavana silloin, kun virhe 

huomataan.

• Vero ilmoituksen myöhästymis-

maksu on 45 ensimmäisen päivän 

osalta 3 €/pv. 45 päivää ylittävästä 

myöhästymisestä on maksettava 

135 € + 2 % myöhässä ilmoitetun 

veron määrästä.

• Verotuspäätöksiin haetaan jatkos-

sa muutosta oikaisuvaatimuksella 

verotuksen oikaisulautakunnalta. 

Aikaa oikaisuvaatimuksen tekemi-

seen on kolme vuotta.  

kuin Verotilissäkin, mutta ulkonäöltään 
OmaVero poikkeaa edeltäjästään. Se tar-
joaa käyttäjille myös enemmän tietoa ja 
muistuttaa veroasioiden hoidosta. Lähi-
vuosina OmaVero tulee korvaamaan 
suurimman osan Verohallinnon sähköi-
sistä asiointipalveluista. Tavoite on, että 
verovelvolliset näkevät kaikki veroasiansa 
OmaVerosta. 

– OmaVeron käyttöönotto ei vaadi eri-
tyisiä toimenpiteitä. Yrityksen Verotilillä 
olevat valtuutukset pysyvät samoina, ja 
kirjautuminen tapahtuu kuten ennenkin. 
Oma-aloitteisia veroja koskevat ilmoi-
tukset voi tehdä OmaVeron lisäksi myös 
Verohallinnon Ilmoitin.fi-palvelussa ja 
taloushallinnon ohjelmistoilla, Vigren 
kertoo.

Yhä useampi voi valita 
verokauden pituuden
Uudistuksen myötä valinnaisten vero-
kausien rajat muuttuvat, joten aiem-
paa useammat pienyritykset voivat 
valita verokaudeksi kuukauden sijaan 
neljännes kalenterivuoden tai kalenteri-
vuoden. Uutta on myös, että verokauden 
pituutta koskeva päätös sitoo yritystä 
nykyisen kolmen vuoden sijaan vain 
yhden vuoden ajan.

Neljänneskalenterivuosimenettely on 
mahdollinen yrityksille, joiden liikevaihto 
on enimmillään 100 000 euroa. Aiemmin 
ylärajana oli 50 000 euroa. Satunnaisesti 
palkkaa maksavan, työnantajarekisteriin 
kuulumattoman työnantajan on kuiten-
kin tehtävä ilmoitus kaikilta niiltä kuu-

V
erohallinnon lakimuutos-
päällikkö Elena Vigre-
nin mukaan oma-aloit-
teisissa veroissa tapahtu-
vat muutokset ovat osa 

Verohallinnon kantamia veroja koske-
vaa kolmivaiheista verouudistusta. Nyt 
tehtävät muutokset koskevat erityi-
sesti oma-aloitteisia veroja, esimerkiksi 
arvonlisäveroja ja työnantajasuorituk-
sia. Lisäksi verotuksen muuttaminen ja 
muutoksenhaku yhtenäistyvät kaikissa 
verolajeissa. Myöhemmin muutoksia on 
luvassa muun muassa tuloverotuksen 
verotusmenettelyyn ja koronlaskentaan.

– Verouudistuksen taustalla on hal-
litusohjelmaan kirjattu tavoite purkaa 
julkis hallinnon normeja ja yhtenäistää 
monimutkaista säännöstöä. Haluamme 
parantaa verovelvollisten tiedonsaantia, 
keventää työtaakkaa ja tehostaa Verohal-
linnon toimintaa, Vigren sanoo.

Vuodenvaihteen muutoksista oleelli-
simpia ovat OmaVero-palvelun käyttöön-
otto ja sähköisen ilmoitusvelvollisuuden 
laajeneminen. Tällä pyritään vähentämään 
verotuksessa esiintyviä virheitä. Paperi-
nen lomake hyväksytään esimerkiksi vain 
satunnaisesti veroja maksavilta verovelvol-
lisilta, jos heillä ei ole tosiasiallista mahdol-
lisuutta antaa veroilmoitusta sähköisesti. 

– Alkutuottajia lukuun ottamatta suurin 
osa yrityksistä tekee ilmoitukset jo nyt säh-
köisesti, joten uudistus ei tuo suuria muu-
toksia rutiineihin. Jatkossa metsätalouden 
veroilmoitusta arvonlisäverosta ei tarvitse 
antaa, jos verovelvollisella ei ole verovuonna 
ilmoitettavana metsätalouden tuloa, vähen-
nyksiä tai muita verotukseen vaikutta-
via tietoja. Tällä muutoksella saatiin yhte-
näistettyä tulo- ja arvonlisäveroa koskevaa 
ilmoitusvelvollisuutta, Vigren kertoo.

Sähköistä ilmoitusvelvollisuutta mer-
kittävämpi muutos on Verotilin korvaa-
van OmaVero-palvelun käyttöönotto. 
Alussa sen toiminnot ovat pitkälti samat 

Teksti: Tuomas Lehtonen

Kuva: Kari Hautala

L I S Ä A RVOA 
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kausilta, joina palkkaa tai työkorvauksia on maksettu. Arvon-
lisäverotuksessa yrityksen on mahdollista siirtyä kalenterivuosi-
menettelyyn, jos liikevaihto on enintään 30 000 euroa. Nykyisin 
yläraja on 25 000 euroa. 

– Muutoksella pyritään helpottamaan pienten yritysten hal-
linnollista taakkaa. Yrityksiltä ei edellytetä toimenpiteitä, jos 
verokauden pituutta ei haluta muuttaa, Vigren sanoo.

Oma-aloitteisten verojen ilmoituspäivä on jatkossa niin säh-
köisten kuin paperi-ilmoitustenkin osalta kuun 12. päivä. Myö-
hästymismaksua peritään kolme euroa vuorokaudessa aina 45 
vuorokauteen asti. Pidemmistä myöhästymisistä peritään kiin-
teästi 135 euroa ja sen päälle kaksi prosenttia myöhästyneenä 
ilmoitetun veron määrästä. Yhden verokauden verolajikohtainen 
myöhästymismaksu voi olla enimmillään 15 000 euroa. 45 päi-
vän määräaika koskee kaikkia virheitä niiden suuruudesta riip-
pumatta.

Tiedot oikaistavissa 45 päivän  
ajan seuraamuksitta
Korjaukset oma-aloitteisten verojen ilmoituksiin tulee tehdä 
kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymistä seu-
raavan vuoden alusta, johon kuuluvalta verokaudelta vero olisi 
tullut ilmoittaa ja maksaa. Kun verokauden ilmoituksen on 
tehnyt ajallaan, siinä olevat virheet voi korjata myöhästymis-
maksutta 45 päivän kuluessa. 

– Virhe korjataan toimittamalla kokonaan uusi ilmoitus siltä 
verokaudelta, jona virhe on tapahtunut. Samalla ilmoitetaan vir-
heen syy. Nykyisin käytössä olevasta lisäilmoitusmenettelystä 
luovutaan, Vigren täsmentää.

Taloudellisesti vähäisten virheiden osalta otetaan käyttöön 
kevennetty menettely. Tämä tarkoittaa sitä, että aiemmalla 
verokaudella tapahtunut virhe voidaan korjata meneillään ole-
van verokauden veroilmoituksessa. Tällöin ilmoitettavan veron 
määrää muutetaan virheen suuruuden mukaisesti. Virhe tulee 
korjata viivytyksettä havaitsemisen jälkeen. 

Jokainen numero on uusi mahdollisuus osallistua!

Vastaaminen on helppoa.
1. Kirjaudu osoitteeseen www.mcipress.fi /summa.
2. Merkitse numerosarja 2715.
3. Tämän jälkeen pääset lukijakyselyyn klikkaamalla  

Lähetä-painiketta. 
Ja sitten vain onnea arvontaan!

Anna palautetta lehdestä ja voita syksyn uutuuskirjoja!

Samalla voit antaa aihe-ehdotuksia ja vaikuttaa lehden sisältöön.  
Vastaa heti lyhyeen kyselyyn osoitteessa www.mcipress.fi /summa

Arvonnan voittaja saa valita 150 
euron arvosta Otavan syksyn 

uutuuskirjoja.

Lukijakyselyyn voi vastata kahden viikon sisällä lehden ilmestymisestä. Kyselyyn voivat osallistua Otavamedia OMA:n tuottamien lehtien lukijat. Voit osallistua kyselyyn jokaisen ilmestyvän 
numeron yhteydessä, mutta vain yhdellä vastauksella lehden numeroa kohden. Kysely ja arvonta koskevat lehtiä, jotka ilmestyvät syyskaudella 2016. Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki 
vastanneet. Palkinto arvotaan 1.1.2017. Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse. 

– Vähäisen virheen rajaa ei ole päätetty, mutta alustavasti on 
puhuttu 500 eurosta. Huomattavan suuri osa virheistä jää tämän 
summan alle. Tällainen raja olisi hyvä myös valvonnan ja riskien-
hallinnan kannalta. Virheet olisi kuitenkin tärkeä saada korja-
tuiksi oikealla verokaudella, Vigren pohtii.

Taloushallintoliitto tyytyväinen muutoksiin
Taloushallintoliiton johtava asiantuntija Markku Ojala on 
pääosin tyytyväinen tuleviin muutoksiin. 

– Hyvää on erityisesti 45 päivän oikaisuaika ja mahdollisuus 
korjata vähäisempiä verotuksen virheitä pidemmällä aikavälillä. 
Taloushallintoliitto on kuitenkin ehdottanut, että vähäisen vir-
heen rajaa voitaisiin korottaa kaavaillusta 500 eurosta. Oma-
Verosta voi alkuvaiheessa nähdä Verohallinnon perintätilanteen 
oma-aloitteisten verojen ja lahjaveron osalta lähes reaaliajassa. 
Tulevaisuudessa palvelusta voi tarkastaa kaikki verovelat, Ojala 
pohtii.

Verotukseen liittyvät uudistukset vaikuttavat väistämättä yri-
tyksen arkeen. Ojala kuitenkin muistuttaa, että tilitoimistot hal-
litsevat verotuksen muutokset ja huolehtivat siitä, että uudet toi-
mintamallit jalkautuvat asiakasyrityksiin. Asiansa osaava kirjan-
pitäjä pystyy konsultoimaan asiakasyrityksiä niille edullisimpien 
menettelytapojen valinnassa ja muistuttelee ilmoitusten sekä 
suoritusten hoitamisesta.

– Oman kirjanpitäjän kanssa on hyvä istahtaa alas ja poh-
tia, millaisia muutoksia yrityksen rutiineihin kannattaa tehdä. 
On esimerkiksi hyvä miettiä, onko järkevää siirtyä pidempään 
verotuskauteen, jos yrityksen liikevaihto siihen oikeuttaa. Täl-
laisista muutoksista, kuten raportointiin liittyvistä käytännöistä 
muutenkin, on hyvä sopia aina kirjallisesti tilitoimiston kanssa, 
Ojala muistuttaa.

Verohallinnon verkkosivuilla on julkaistu kattava tietopa-
ketti oma-aloitteisiin veroihin liittyvistä muutoksista. Syksyn 
edetessä Verohallinto julkaisee syventäviä ohjeita ja järjestää 
aiheesta verkkoseminaareja.  

http://www.mcipress.fi/summa
http://www.mcipress.fi/summa


Kimmo Koivikko, 
Hube Helsinki Oy:n 
perustajaosakas. Hube 
Helsinki rakentaa 
yrityksiä tukevia 
verkkomedioita. 
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Kassa ratkaisee kaiken

Y
rityksellä voi olla vain yksi todellinen kriisi, ja se on kassakriisi.

Tämä oppi on kaikilla meillä kolmella Hube Helsingin 
perustaja osakkaalla taottuna takaraivoon. Kassa hallitsee kaikkea.  
Kaikki pitää nimittäin maksaa itse, toisin kuin palkansaajana 

ollessa. Vakuutukset, tilitoimistopalvelut, tietokoneet, irtaimisto, vuokra ja 
myös palkat.

Exceliin on helppo laskea erilaisia budjettiskenaarioita yrityksen perus-
tamisvaiheessa. Samalla Excel on helpoin keino pettää itseään. Kulut laskee 
liian mataliksi ja tulot ylioptimistisesti. 

Kokemuksemme mukaan kulut on hyvä budjetoida lisäämällä alkuperäi-
seen laskelmaan vähintään 20 prosenttia ainakin ensimmäisille kuukausille. 
Tulovirta puolestaan alkaa näyttää budjetin mukaisia lukuja 3–4 kuukautta 
suunniteltua myöhemmin.

Nyrkkisääntömme on, että kassamme pitää kestää neljä kuukautta, 
vaikka rahaa ei tulisi yhtään sisään. Osa talousasiantuntijoista voi pitää peri-
aatettamme liian konservatiivisena, kaksikin kuukautta riittäisi. 

Kassan kestävyyteen liittyy oleellisesti fokus. Rönsyily vie ulkokehälle, 
kasvattaa kuluja ja johtaa lopulta kassakriisiin. 

Onkin ollut hämmästyttävää kuulla, miten vähän suomalaiset pk-
yritykset  kiinnittävät huomiota kassaansa ja suunnittelevat kassanhallin-
taansa. Kassaa pystyy hallitsemaan hallitsemalla myös kuluja. Kuulostaa 
itsestäänselvältä, mutta onko se sitä?

Omasta palkasta tinkiminen on itsepetosta. Sen sijaan kaikki omistami-
nen on turhaa. Miksi sijoittaisit yrityksen alkuvaiheessa tuhansia euroja tuo-
leihin, pöytiin ja tarvikkeisiin, joilla ei ole arvoa?

Ydintekemisen ulkopuolella oleva kannattaa ulkoistaa ja keskittyä myyn-
tiin. Yrittäjä ei ole esimerkiksi taloushallinnon ammattilainen, ellei hän 
omista tilitoimistoa. Hyvän tilitoimiston valitseminen on kullanarvoista. 
Sellaisen, joka on kehittänyt omiakin sähköisiä järjestelmiään.

Eräitä mittareita on seurattava lähes reaaliaikaisesti. Tilinpäätös ei kerro 
mitään tulevasta, vaan peilaa menneisyyteen. 

Liikevaihtoa tärkeämpi mittari on usein myyntikate. Samalla seurataan 
käyttökatetta, henkilöstökuluja, kassavirtalaskelmia ja myyntisaatavia. Yrit-
täjien pitäisi seurata myös oman yrityksensä menestystä suhteessa muihin 
toimialan yrityksiin. 

Pk-yrittäjän suurin haaste on oman liiketoiminnan kehittäminen. Osaa-
mista tarvitaan paljon, kun arki on kiireinen. Kiire on huono tekosyy. Ilman 
aktiivista myyntiä ja tarkkaa talousseurantaa kiire nimittäin loppuu nopeasti.

Kimmo Koivikko

”Excel on  
helpoin keino  
pettää itseään.

KOLUMNI

http://www.y-studio.fi


Kumpi vai Kampi?
A B

Ammattilaista ei aina erota rivistä asun 
perusteella. Valitsemalla Taloushallintoliiton 
auktorisoiman tilitoimiston varmistut siitä, 
että talous- ja veroasiasi ovat alan parhaissa 
käsissä, keskeytyksettä.

Valitse auktorisoitu ja valvottu tilitoimisto 

www.taloushallintoliitto.fi
Osaava – Luotettava

http://www.taloushallintoliitto.fi



