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H. Työkorvaukset 

Esimerkki H. Työkorvaus henkilöyhtiöt 
 

Palkkalajit: 
 

Selite Tyyppi Tyypin  
tarkenne

Ei pidätetä 
ep,st,ev,tv,ay 

Suorituslaji Kirjanpitotili 

Työsuoritus 3 18  x x x x H kyllä 
ALV- 
työsuoritus 

3 18  x x x x H kyllä 

ALV- 
työsuoritus 

6 75 x x x x x H ei 

 

Palkkakausi, valvontailmoitus ja työnantajan vuosi-ilmoituserittely: 
 

 
 
Työsuorituksella kirjataan suorituksen arvonlisäveroton osuus. ALV:n osuus kirjataan ALV-
työsuoritus palkkalajilla. Molemmat palkkalajit ovat maksettavaa rahapalkkaa. ALV – 
työsuorituksella kirjataan arvonlisäveron osuus. 
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Näin kirjattaessa työnantajan vuosi-ilmoituserittelylle tulostuu kohtaan 14. Rahapalkka koko 
laskun osuus, kohtaan 15. Ennakonpidätys, joka on laskettu kahdesta ensimmäisestä 
palkkalajista ja kohtaan 17. Vähennys ennen ennakonpidätystä tulostuu viimeisellä palkkalajilla 
kirjattu alv:n osuus. 
 
Näin kirjatessa summat ilmoitetaan valvontailmoituksella kohdassa 503 Ennakonpidätyksen 
alaiset suoritukset, joista ei makseta st-maksua ja 505 Toimitettu ennakonpidätys. 
 

Esimerkki H. Työkorvaus yhtymät 
 

Palkkalajit: 
 

Selite Tyyppi Tyypin  
tarkenne

Ei pidätetä 
ep,st,ev,tv,ay 

Suorituslaji Kirjanpitotili 

Työsuoritus 3 36  x x x x H kyllä 
ALV- 
työsuoritus 

3 36  x x x x H kyllä 

ALV- 
työsuoritus 

6 76 x x x x x H ei 
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Palkkakausi, valvontailmoitus ja työnantajan vuosi-ilmoituserittely: 
 

 
 
Työsuorituksella kirjataan suorituksen arvonlisäveroton osuus. ALV:n osuus kirjataan ALV-
työsuoritus palkkalajilla. Molemmat palkkalajit ovat maksettavaa rahapalkkaa. ALV – 
työsuorituksella kirjataan arvonlisäveron osuus. 
 
 



 

VISMA SOFTWARE OYJ 
YRITTÄJÄNKATU 17 · 65380 VAASA 

PUH. (06) 210 3300 · FAKSI (06) 315 3070 
www.novaohjelmat.fi 
Y-tunnus 0855074-4 

 

 
Näin kirjattaessa työnantajan vuosi-ilmoituserittelylle tulostuu kohtaan 14. Rahapalkka koko 
laskun osuus, kohtaan 15. Ennakonpidätys, joka on laskettu kahdesta ensimmäisestä 
palkkalajista ja kohtaan 17. Vähennys ennen ennakonpidätystä tulostuu viimeisellä palkkalajilla 
kirjattu alv:n osuus. 
 
Näin kirjatessa tietoja ei ilmoiteta valvontailmoituksella, mutta ne tulostuvat sotuerittelylle ja 
sitä kautta tilityslomakkeelle. 
 

Kirjanpito: 
 

 
 
Mikäli käytössäsi on kirjanpidossa netto kirjaustapa, kirjanpidon tuonti oikaisee arvonlisäveron osuuden ja kirjaa 
sen vähennettäväksi veroksi, automaattinen alv kirjaus ja alv laskelma huomioi nämä laskelmassa, koska käytössä 
on verokäsittelyn alainen tili. Jos käytössäsi on brutto kirjaustapa, kirjanpidon tuonti ei tee arvonlisäveron 
osuudesta oikaisua. Automaattinen alv kirjaus oikaisee tililtä alv:n osuuden ja verokäsittelyn alaisen tilin mukaisesti 
summat tulostuvat alv laskelmalle.  


