


Mikä yritysmuoto on järkevä minulle?
Ennen kuin perustat yrityksen, joudut miettimään mikä yritysmuoto olisi sinulle paras.
Ammattinharjoittajalle on helpoin yritysmuoto toiminimi. Verotuksellisesti se tarkoittaa, että
yritystulot ovat henkilökohtaiset ja verot maksetaan ansiotuloveroprosentin mukaisesti.
Samaten veloista on henkilökohtainen vastuu. Toiminimi ei voi maksaa itselleen palkkaa,
vaan hän voi käyttää tilillä olevaa rahaa myös omiin menoihin. 

Kun yritystoiminta kasvaa, saattaa olla paikallaan yritysmuodon vaihto osakeyhtiöksi. Siinä
on yritystoimintamuodollisuuksia enemmän, on valittava yritykselle hallitus ja kaikki
tapahtumat pitää olla yritystoiminnan näkökulmasta eli ei voi käyttää yrityksen rahoja omiin
tarpeisiin muuten, kun ottamalla palkkaa tai osinkoa. Jos toimintaa on vähän enemmän kun
vaan ammattinharjoittamista, kannattaa valita osakeyhtiö yritysmuodoksi.

Myös muita yritysmuotoja on olemassa, kuten kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö, osuuskunta
jne. Näistä saat lisätietoja esim. paikallisilta uusyrityskeskuksilta.



Ennakkoperintärekisteri
Kun yritysmuoto on päätetty uudelle yritykselle ja yritystoiminta on alkamassa, pitää
hakeutua ennakkoperintärekisteriin. Tämä kertoo muille toimijoille, että hoidat itse omat
veroasiat ja olet luotettava toimija. Sen lisäksi ilmoitat samalla verovuoden arvioidun
verotettavan tulon, eli pystyt maksamaan jo ennakkoon tuloveroja eikä sitten
verotuspäätöksen jälkeen kertamaksulla. Ennakkoverojen maksaminen tarkoittaa että
kassahallinta on helpompaa.

Esim. Et ole ennakkoperintärekisterissä  ja lähetät 1000+alv euron laskun asiakkaalle.
Asiakkaasi maksaa laskun siten, että hän joutuu vähentämään laskustasi 13%
tuloveroa=ennakonpidätystä, jonka hän puolestaan joutuu ilmoittamaan ja tilittämään
verottajalle ja loput (1000  eur - 13% + alv ) hän maksaa sinulle. Tämä aiheuttaa harmaita
hiuksia, eikä välttämättä haluta tehdä yhteistyötä sellaisten tahojen kanssa. 

Huom! Tämä ei koske vuokraustoimintaa eikä tavarakauppaa.



Alv-rekisteri

Päästääntöisesti jokainen joka harjoittaa liiketoiminnan
muodossa tavaroiden tai palveluiden myyntiä ovat
arvonlisäverovelvollisia.

 Jos yritystoiminnan myyntitulot ovat tilikauden aikana yli
10 000 € (v.2020). Tietyt toimialat ovat alv-velvollisuudesta
vapautettuja. 

Lisätietoja saa suoraan verottajan sivuilta: www.vero.fi

"ALVI
TÄYTYY

MAKSAA
AINA"

https://www.vero.fi/


Riippuen yritystoiminnan laajudesta, yrityksen kausiveroilmoituksen jakso voi
olla kuukausi, neljännesvuosi tai vuosi. 

Jos yrityksen liikevaihto on enintään 100 000 euroa kalenterivuodessa, voi
arvonlisäveron ilmoittaa ja maksaa neljännesvuoden jaksoissa.
Ennakonpidätykset, työnantajan sosiaaliturvamaksun ja lähdeverot voi tällöin
maksaa neljännesvuoden jaksoissa. 

Jos liikevaihto on enintään 30 000 euroa, arvonlisäveron voi ilmoittaa ja
maksaa kalenterivuosittain ja muut verot voi maksaa neljännesvuosittain. 

Liikevaihtoon lasketaan myös yrityksen ulkomainen liikevaihto.

Kausiveroilmoitus



Ennakkoveroja kannattaa maksaa jo etukäteen
tilikauden aikana. Verotettavaa tulosta pitää
seurata tilikauden aikana, jotta maksettavat
ennakkoverot olisivat mahdollisimman
oikeansuuruiset. 

Ketään ei miellytä jälkiverot, varsinkaan suuret
sellaiset. Eikä ole mitään järkeä maksaa liikaa
veroja etukäteen.

Ennakkoverot



Miksi sähköinen kirjanpito?

Vuonna 2020 tuli voimaan Verkkolaskulaki, jonka mukaan yritys voi vaatia toiselta
yritykseltä verkkolaskuja lähetettäväksi/vastaanotettavaksi. Nyt onkin järkevä aika
aktivoida verkkolaskutusmahdollisuus ja samalla siirtää koko kirjanpito sähköiseksi,
eli kirjanpitomateriaali tulee silloin sähköisenä suoraan ohjelmaan.

Viime vuosina on tullut moderneja taloushallinto-ohjelmia markkinoille kuin sieniä
sateella. Kirjanpitäjätkin alkavat enemmän ja enemmän käyttämään niitä, joten
kirjanpitäjää etsiessä kannattaa kysyä, onnistuuko häneltä sähköinen kirjanpito.

Kannattaa suosia taloushallinto-ohjelmaa, missä yrittäjä voi tehdä itse myyntilaskut
ja tarkastaa/maksaa ostolaskut sekä lisätä kuitit ja tehdä matkalaskut. Silloin kaikki
on samassa ohjelmassa ja yhteistyö kirjanpitäjän kanssa soljuu mukavasti. Kaikkeen
materiaaliin pääsee käsiksi mistä vaan ja milloin vaan.



Kirjanpitäjän valinta

kuka tekee myyntilaskut
yrittäjä tarkastaa/hyväksyy ostolaskut
kuka lisää kuitit taloushallinto-ohjelmaan
kuka tekee matkalaskut
kuka laittaa laskut maksuun ohjelmasta 
kuka seuraa tuloveroja

Kirjanpitäjän kanssa kannattaa sopia työjako samaa taloushallinto-ohjelmaa
käyttäessä:

Samalla voi kysyä minkä verran kuukausihinta sisältää konsultointia.
Kuukausiraportoinnin yhteyteen kannattaa pyytää konsultointia, jotta yrittäjä
ymmärtää oman yrityksen talouslukuja. Samalla kannattaa jutella yrityksen
tulevaisuudensuunnitelmista, jolloin voi saada hyviä neuvoja kirjanpitäjältä. 



Miten varmistan, että saan jättilaskun
kirjanpitäjältä? 1/2
Kirjanpitäjän kanssa yhteistyösopimusta solmiessa yrittäjä saa hinta-arvion mitä hänen
kuukausikirjanpito tulee maksamaan. Tämä hinta sisältää tietyt kirjanpitotyöt. Yrittäjä vaikuttaa
omalla toiminnallaan huomattavasti loppulaskuun. 

Jos laskut ovat hukassa, saadaan maksumuistutuksia, maksetaan maksumuistutukset
myöhässä, hukataan alkuperäiset laskut (maksumuistutus ei kelpaa tositteeksi kirjanpitoon),
tämä kaikki lisää kirjanpitäjän työtä. Kirjanpitäjä joutuu pyytämään useaan otteeseen tositteita.
Jos hän on oma-aloitteinen kirjanpitäjä, hän voi ottaa suoraan yhteyttä perintätoimistoon;
selvittää sieltä tilanteen ja pyytää mahdollisesti suoraan toimittajalta alkuperäisen laskun. 

Aikaa on mennyt selvittelyyn mukavasti ja yrittäjälle menevä lasku alkaa paisua. Kun tällaisia
selvitystöitä sattuu monta kuukaudelle, niin kirjanpitäjän laskukin yrittäjälle on muhkea.



Miten varmistan, että saan jättilaskun
kirjanpitäjältä? 2/2
Jos yrittäjä toimittaa kirjanpitäjälle kaikki mahdolliset kuitit mitä löytyy taskusta,
sekä yrityksen että omat ja toivoo, että kirjanpitäjä sitten setvii, mitä laitetaan
kirjanpitoon. Tämä ei kuuluu kuukausihintaan, vaan erikseen tehtävänä
selvitystyönä ja lasku taas kasvaa. 

Huom! Pelkästään maksupäätekuitti ei riitä kirjanpitoon, ellei siellä ole ostokuitti
samassa.

Kannattaa keskustella kirjanpitäjän kanssa selväksi miten asiat kannattaa hoitaa ja
toimia sen mukaisesti. Kirjanpitäjä välttyy turhalta työltä ja yrittäjä saa
järkevänkokoisen laskun. Win-win situation.



Työntekijän palkkaus

Kun yritystoiminta kasvaa, tulee tarve palkata työntekijöitä. Siinä pitää kaivaa esille
yrityksen toimialan TES (työehtosopimus) ja katsoa mitä tämä sanoo työntekijän
palkkausehdoista yms. Kun selvitetään palkasta johtuvia kustannuksia, kannattaa käyttää
hyödyksi netistä löytyviä laskureita, joilla pystyy helposti katsomaan mitkä ovat
palkkauksen kokonaiskulut. Työntekijän palkasta pitää maksaa tyel-, työttömyys- ja
tapaturmavakuutus sekä sotu-maksu. Kaikki nämä maksetaan eri aikaan ja se pitää yrittäjän
huomioida kassan hallinnassa.

Esim. Pekka palkkaa Maijan, ja maksaa tälle 2000 euroa palkkaa. Pekka on kovin
ihmeissään, kun seuraavassa kuussa  tulee maksettavaksi ennakonpidätys ja sotu-maksut,
sekä pakolliset vakuutusmaksut, eli tyel-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut. Myös
lomakorvaukset ja mahdolliset sairaslomapalkat pitää ottaa myös huomioon. Eli Pekalla
täytyy olla kassassa puskuria, jotta suorituisi kaikista kuluista.



Kassan hallinta

Tullaan taas siihen, että sähköinen
taloushallinto-ohjelma mahdollista
suhteellisen ajantasaisen kirjanpidon ja
helpottaa budjetointia. Ei tarvitse pitää
kirjaa luvuista monella eri tavalla.  

Kannattaa keskustella kirjanpitäjän
kanssa, millä tavalla pystyy ohjelmassa
olevaa dataa hyödyntämään yrittäjän
taloussuunnittelutarpeisiin. Hän, jos
kukaan osaa neuvoa ja säästää yrittäjälle
pitkän pennin. 



Verottajan kirjeet näyttävät yrittäjän silmissä
usein tosi pelottavilta ja siinä tahtoo tulla
kirjanpitäjää ikävä. Näihin kirjeisiin pitää
suhtautua vakavasti ja aina tehdä pyydetyt
toimeenpiteet. Koska jos esim. verottaja ei ole
saanut kausiveroilmoitusta muistutuksista
huolimatta, niin hän tekee arvioverotuksen ja
siitä saattaa tulla maksettavaksi vaikka 20000 €,
jos verottaja sattuu arvioimaan yrityksen
kausiveron määrän sellaiseksi.

Miten vältyn 20 000 yllätyslaskulta
verottajalta?



Kommunikaatio kaiken A & O

Vaikka sinua ei kiinnostaisi talousasiat pätkääkään, joitain asioita olisi vaan hyvä tietää, jotta
voit tehdä viisaampia päätöksiä ja vältyt mahdollisilta ikäviltä yllätyksiltä. Kirjanpitäjä näkee
taloushallintamateriaalista menneisyyden, hän ei näe välttämättä tulevaisuutta. Jos
yrityksessäsi tapahtuu muutoksia tai sinulla on suunnitelmia, jotka koskevat liiketoimintaasi
- kerro niistä aina kirjanpitäjällesi. Pieneltäkin tuntuva muutos voi vaikuttaa käytännössä
moneen asiaan. Muista, että loppukädessä yrityksen vastuu on aina yrittäjällä.

Esim. Pekka vie aina kirjanpitopaperit kirjanpitäjälle. Hän on keskittynyt omaan työhön, eikä
ole oikein huomannut paljonko on tullut laskutettua. Yhtäkkiä hän saa verottajalta 20 000
euron jäännösverolaskun. Tämä johtuu siitä, että kukaan ei ole seurannut raportteja, on
tehty vaan minimisuoritus, eikä kukaan ole rikkonut lakia. Kuitenkin jos Pekka ja kirjanpitäjä
kommunikoisivat, niin verotettavaa tulosta seurattaisiin ja maksettaisiin ennakkoveroja,
jolloin yrityksen tili ei tyhjenisi kertaheitolla jäännösveroa maksettaessa.



Miten minusta tuli miljonääri?

Yrittäjän kannattaa suhtautua kirjanpitovelvollisuuteen siten, että se ei ole
vaan pakollinen paha, vaan mahtava mahdollisuus saada selvää miten hänellä
taloudellisesti menee. Yrittäjä pystyy  suunnittelemaan verotusta,
kannattavuutta sekä ylipäätänsä yritystoiminnan tulevaisuutta numeroiden
valossa. Kannattaa hankkia yritykselle asiantunteva  ja konsultoiva
kirjanpitäjä, jonka kanssa voi yhdessä pähkäillä talousasioita.



Varaa itsellesi aika talousneuvontaan
max. 1 h ilmainen, kun tulet
uusyrityskeskuksen kautta.

Mahdolliset jatkokerrat
talouskonsultointia: 85€/h + alv

Älä joudu karille - 
talousneuvonta ajoissa



Konsultoija & kirjanpitäjä
Eda Ulp

Eda Ulpilla on n. 20 vuoden kokemus taloushallinnollisista
tehtävistä. Talouskonsultointi, kokonaisvaltainen
kirjanpito tilipäätöksineen, neuvonta,
viranomaisilmoitukset, reskontra, laskutus,
palkanlaskenta, sisäinen ja ulkoinen laskenta - kaikki
hoituvat saman katon alla.

Käytettyjä taloushallintaohjelmia ovat mm. Fivaldi,
Fennoa, Tikon, Procountor, eOffice-ohjelma, WorkFlow-
ohjelma, eTasku jne. ohjelma kun ohjelma.

Eda Ulp
040 721 3973
eda.ulp@digilick.com

Ota yhteyttä! Tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassa.


