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© Visma, 2020
www.visma.fi

16.04.2020

© Visma Software Oy

1

Sisällysluettelo:
UUDET JA MUUTETUT TOIMINNALLISUUDET
Myynninhallinta

3
3

Isännöitsijäntodistus

3

Tulorekisteri

4

Kirjanpito

4

Verolomakkeet

4

Veroilmoitusten liitelomakkeet

5

KORJAUKSET
Palkanlaskenta

6
6

Vuokrareskontra

6

Web-maksatus

6

MUUTA HUOMIOITAVAA
Fivaldi web-sovelluksiin tehdyt muutokset voivat aiheuttaa ruutunäkymän häiriön
Ohje tilanteen korjaamiseen

16.04.2020

7
7
7

© Visma Software Oy

2

UUDET JA MUUTETUT TOIMINNALLISUUDET
Myynninhallinta
Uusi Myynninhallinta-sovellus Fivaldiin, joka tulee korvaamaan WebLaskutuksen.
Myynninhallintaan liittyvät seuraavat ominaisuudet
● Myynninhallinta
● Asiakasrekisteri
● Tuoterekisteri
● Myynninhallinnan asetukset
Myynninhallinnasta on erillinen käsikirja Visma Fivaldin Myynninhallinta.
Nykyiset Web-sovelluksen puolella olevat Yritysrekisteri ja Tuoterekisteri korvataan Fivaldin
uuden Myynninhallinnan vastaavilla sovelluksilla (Asiakasrekisteri ja Tuoterekisteri). Uusien
rekisterien toiminnallisuus vastaa vanhojen rekisterien toimintoja. Tämä muutos ei aiheuta
toimenpiteitä käyttäjille. Nykyiset käyttöoikeudet, jotka näihin rekistereihin on annettu, tulevat
automaattisesti voimaan näihin uusiin sovelluksiin ja sisältävät samat ominaisuudet kuin vanhat
sovellukset.
Uudessa asiakasrekisterissä on myös asiakaskortilla näkyvä graafinen esitys sekä laskulistaus,
joka kertoo Myynninhallinnan kuukausittaisen laskutuksen. Näissä graafeissa ja listauksissa ei
näy WebLaskutuksen kautta tehty laskutus.
Asiakasrekisterissä on myös mahdollisuus lähteä luomaan uutta laskua suoraan rekisteristä
käyttäen uutta Myynninhallintaa. Tämä vaatii käyttöoikeudet Myynninhallinta-sovellukseen.

Isännöitsijäntodistus
Isännöitsijäntodistusta on selkeytetty Huoneistotietojärjestelmän osalta ja seuraavia kenttiä on
muutettu
● Tietoja yhtiöstä -kohdan Osakehuoneistorekisteri käytössä -valintaruutu
○ Valintaruudun sijaan on otettu käyttöön termit Kyllä / Ei, sen mukaan onko yhtiön
osakeluettelo viety Huoneistotietojärjestelmään. Tämä tieto tulee Taloyhtiön
perustietojen Osakehuoneistorekisteri käytössä -kohdasta.
● Tietoja huoneistosta -kohdan Osakeryhmä huoneistorekisterissä -valintaruutu
○ Valintaruudun sijaan on otettu käyttöön termit Kyllä / Ei, sen mukaan onko
kyseisellä osakeryhmällä sähköinen omistajamerkintä
Huoneistotietojärjestelmässä. Tämä tieto tulee Huoneistot-rekisterin
Osakeryhmätunnus-kentästä.
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Tulorekisteri
●
●

Lisätty kielikäännökset Tulorekisteriin vuodelle 2020 lisättyihin uusiin virheilmoituksiin.
Maksetuksi merkintä ruudulla Sulje palkkakausi ja Sulje kirjanpito ruksit ovat nyt
oletuksena pois päältä. Tulorekisterin myötä ei pidä sulkea kausia maksetuksi merkinnän
yhteydessä, vaan odottaa, että palkkatietoilmoitus on käsitelty hyväksytysti
Tulorekisterissä ennen kausien sulkemista.

HUOMIOI: Virhe-välilehti näyttää virheet ainoastaan avoimilta kausilta.

Kirjanpito
Verolomakkeet
Lakisääteiset muutokset verolomakkeisiin 4, 6B ja 6C. (Lomakkeet 6B ja 6C menivät tuotantoon
8.4. Lomake 4 saattaa tulla tuotantoon vasta vähän 16.4. jälkeen.)
● 4 Kiinteistöyhteisön veroilmoitus
○ Useita kenttien poisto- ja lisäysmuutoksia sekä joitakin tietuekuvauksia muutettu.
○ Tarkka erittely muutoksista luettavissa veron tietuekuvauksesta:
https://www.vero.fi/contentassets/c6b01d0d1b71480eae0e06e07031af21/tietuek
uvaus_2020_4.pdf
● 6B Elinkeinotoiminnan veroilmoitus, yhteisö
○ Muutettu joidenkin kenttien tiedon kuvauksia sekä lisätty uudet kentät
■ 169 Yhtiö ei harjoita elinkeinotoimintaa (EVL 1 §:n 1 mom.)
■ 260 Käyttöomaisuuskiinteistöjen luovutusvoitot
■ 261 Muun omaisuuden luovutusvoitot
■ 270 Muun omaisuuden luovutustappiot ja arvonalentumiset
■ 271 Vähennyskelpoinen osuus
■ 272 Muuhun omaisuuteen kuuluvien saamisten arvonalentumiset
■ 273 Vähennyskelpoinen osuus
■ 318 Luovutusvoitot, epäsuora tuloutus
■ 437 Saamiset saman konsernin yrityksiltä
■ 438 Muut saamiset
■ 561 Tuotot kapitalisaatiosopimuksista ym.
■ 563 Veronalainen osuus
○ Linkki tietuekuvaukseen:
https://www.vero.fi/contentassets/c6b01d0d1b71480eae0e06e07031af21/tietuek
uvaus_2020_6b.pdf
● 6C Yhdistyksen ja säätiön veroilmoitus
○ Osa kenttätunnuksista on muuttunut.

16.04.2020

© Visma Software Oy

4

○

Linkki tietuekuvaukseen:
https://www.vero.fi/contentassets/c6b01d0d1b71480eae0e06e07031af21/tietuek
uvaus_2020_6c.pdf

Veroilmoitusten liitelomakkeet
Veroilmoitusten 4, 6B ja 6C liitelomakemuutokset 2020
● 8A Luettelo yhteisön omistamista arvopapereista ja arvo-osuuksista
○ Lisätty uusi osatietoryhmä "Muu omaisuus(EVL)" siihen kuuluvine kenttineen.
● 18 Luettelo yhteisön käyttöomaisuuskiinteistöistä
○ Kenttä 801 Sijaintikunnan nimi muutettu kiinteistötunnukseksi.
● 62 Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista
○ Lisätty uudet kentät "581 Kone-ja laiteinvestoinnit verovuonna" ja "584 Poisto
kone-ja laiteinvestoinneista".
● 70 Vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi
○ Lisätty uusi osatietoryhmä "Hybridijärjestelyyn liittyvä ulkomaille maksettu vero"
siihen kuuluvine kenttineen.
● 71B Veronalaiset luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelpoiset luovutustappiot
○ Lisätty uudet osatietoryhmät "Muun omaisuuden luovutusvoitto, esimerkiksi
kiinteistön, osakehuoneiston, osakkeiden ja osuuksien luovutus" ja "Muun
omaisuuden osakkeiden ja yhtymäosuuksien luovutustappio (ei
kiinteistöosakkeet, kuten as.oy:t)" niihin kuuluvine kenttineen.
● Muihin liitelomakkeisiin 7A, 12A, 65, 66, 71A, 73, 74, 75, 79 ja 79A vain tekniset
muutokset tiedostonimeen.
Tarkemmat tiedot muutoksista katsottavissa verottajan tietuekuvauksista:
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__tuloveroilm
oitu/
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KORJAUKSET
Palkanlaskenta
●

●

Mikäli Tulorekisteriin lähetettävän palkkatietoilmoituksen xml-aineiston muodostaminen
epäonnistuu, palkkatietoilmoituksen tila muuttuu kolmen tunnin kuluttua sellaiseksi, että
asiakas voi itse yrittää lähettää ilmoituksen uudestaan Lähetä uudet/korvaavat
painikkeella. Mahdolliset virheet jotka ovat johtaneet epäonnistumiseen kannattaa
korjata ensin.
Parannettu Tulorekisterin lähettämän virheilmoituksen GEN0010 - Technical Error
käsittelyä.

Vuokrareskontra
Käyttöaste-raportti on korjattu ja samalla sen nimi on muutettu Tuottoaste-raportiksi, koska
laskenta tapahtuu Vuokrantuottolaskelman mukaisessa euromääräisessä suhteessa.

Web-maksatus
Korjattu Web-maksatuksen oikeustarkistus, jotta maksujen vahvistaminen maksuun on
mahdollista pelkillä Web-maksatuksen käyttöoikeuksilla.

16.04.2020

© Visma Software Oy

6

MUUTA HUOMIOITAVAA
Fivaldi web-sovelluksiin tehdyt muutokset voivat aiheuttaa
ruutunäkymän häiriön
Päivityksen jälkeen Visma Fivaldin Web-sovelluksien käyttöliittymässä saattaa ilmetä
satunnaisia häiriöitä (esim. navigointivalikot eivät toimi). Näin voi tapahtua silloin kun Fivaldin
etusivuun tai web-ruuduille on tehty muutoksia päivityksessä, koska käyttäjien selaimet ottavat
välimuististaan käyttöön osittain vanhoja versioita.

Ohje tilanteen korjaamiseen
Tee seuraavat toimenpiteet asian korjaamiseksi:
●
●

Päivitä näkymä CTRL + F5 - toiminnolla, ja/tai
Tyhjennä selaimen välimuisti. (Katso selaimesi ohjeista miten välimuisti tyhjennetään.)

Häiriöiden ilmentyminen on selainkohtaista. Edellä mainitut toimenpiteet auttavat kaikkiin
välimuistin aiheuttamiin ongelmatilanteisiin.
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