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1 Kausiveroilmoitus 

1.1 Perustietojen asetusten muutokset 

● Ei kierrätystä -valinta pitää asetukset ennallaan 

 

● Valinta Ostolaskujen kierrätyksen käyttöönotto tuo perustietojen asetuksiin joitakin uusia 

kenttiä ja valintoja 

- Verottajan tallennus yritysrekisteriin, jos tietoja ei ole sinne vielä tallennettu. 

Verottajan tietojen hakupainike näkyy, jos verottajan tietoja (mukaan lukien kaikki 

kolme pankkitiliä) ei ole vielä yritysrekisterissä. Mikäli verohallinto on jo 

tallennettu toimittajaksi yritysrekisteriin, toimittaja voidaan hakea 

toimittajatunnuksen alasvetovalikon kautta. 

- Viite laskua varten on syötettävä. 

- Ostolaskujen kierrätyksen tiliöintitiedot on täytettävä. Tiliöintitiedot kannattaa 

päivittää ensin tilikartan pääyritykseen, josta tiliöintitiedot voi hakea perusruudulla 

olevalla napilla. 

- Ostolaskujen kierrätysryhmä on valittava. 

- Muilta osin asetukset ovat kuten ennenkin 

1.2. Muutokset yritysvalinta- ja ilmoitusten luonti -näkymässä 

 

● Lisätty hakurajauksia ruudulla näytettävien yritysten valintoihin 

- Kaikki: tuo näkyville kaikki yritykset, joihin käyttäjällä on oikeudet. 

- Omat: katsoo perustiedoissa olevat vastuuhenkilöt ja tuo listaan ne yritykset, 

joihin käyttäjä itse on merkitty vastuuhenkilöksi. 

- Luodut: tuo yritykset, joissa valitulle kaudelle on jo luotu kausiveroilmoitus 

(lähetetty tai ei lähetetty). 

- Ei luotu: tuo yritykset, joissa valitulle kaudelle ei ole luotu kausiveroilmoitusta. 

- Maksua ei luotu: yritykset, josta ilmoitus on lähetetty, mutta maksua ei luotu. 

- Ilmoittamatta ALV: ALV-kausi on perustiedoissa ja ALV-ilmoitusta ei ole luotu 

kaudelle tai on luotu versio, joka on lähettämättä. 

- Ilmoittamatta TAS: TAS-kausi on perustiedoissa ja TAS -ilmoitusta ei ole luotu 

kaudelle tai on luotu versio, joka on lähettämättä. 

- Käyttäjä XXXX: tuo ruudulle ne yritykset, joissa annettu käyttäjä on ALV- tai 

TAS-vastuuhenkilönä perustiedoissa 

 

● Yrityslistaan on lisätty seuraavat sarakkeet: 

- Maksun tila: Maksun tilat ovat: Nollailmoitus, Miinuslasku (palautettava vero), 

Maksua ei ole luotu, Hyväksytty, Kierrossa, Syötössä 

- Maksujen määrä: kuinka monta ostolaskua on tältä ruudulta tehty kaudelle.  

- Kierrätys-painike: pääsee suoraan laskuun kierrätyksessä. 
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● Yrityslistan i-painike kertoo sekä verottajalle lähetettävien ilmoitusten lähettämiseen että 

ostolaskujen kierrätykseen vietyjen laskujen tilaan liittyviä viestejä ja virheitä.  

 

● Värikoodeilla kerrotaan valitun kauden yrityskohtainen ALV- ja TAS-ilmoitusten 

lähetystilanne, mikäli perustietoihin kausi on syötetty: 

- Vaaleanpunainen: Kauden kumpaakaan ilmoitusta ei ole luotu tai on luotu 

versio, joka on lähettämättä. 

- Okra: ALV-ilmoitusta ei ole luotu kaudelle tai on luotu versio, joka on 

lähettämättä. 

- Oliivinvihreä: TAS -ilmoitusta ei ole luotu kaudelle tai on luotu versio, joka on 

lähettämättä. 

- Kun väri sama kuin taustaväri: kauden ilmoitukset on lähetetty. 

 

● Ostolaskun teko viimeksi tehdyn ilmoituksen perusteella Luo ostolasku valituista -

painikkeella 

- Ostolaskun voi tehdä vasta, kun Ilmoitus on lähetetty onnistuneesti verottajalle. 

- Ruksaa yritykset, joista haluat tehdä ilmoituksen summien mukaisen ostolaskun. 

- Ostolasku syntyy kierrätykseen perustiedoissa olevien tietojen perusteella 

- Korkeintaan neljä laskuriviä: Alv, ennakonpidätys, muut tas, lähdevero. 

- Yksittäisellä laskurivillä voi olla miinussumma, mutta laskun kokonaissumman 

täytyy olla positiivinen. 

- Nollailmoituksesta tai miinuslaskuista (palautettava vero) ei tule ostolaskua. 

Miinuslasku (palautettava vero) pitää tehdä manuaalisesti ostoreskontraan. 

- Mahdolliset viestit ja virheet näkyvät i-napista. 

 

● Uusi välilehti Yhteenveto ilmoitetuista 

- Voidaan hakea yrityskohtaisesti kausirajauksella ilmoitusten yhteenvetotiedot. 

- Maksettu sarake kertoo ostoreskontran tilanteesta ja pelkästään niiden laskujen 

perusteella, joita on tehty kausiveroruudulta. 

 

2 Verolomakkeet 

2.1 Verolomake 6A 

● Verolomake 6A vuodelle 2016 + muutama kenttämuutos: 

○ Lisätty uusi kenttä: 969 Ilmoitettavia tietoja ei ole. 

○ Kentän 915 nimi: “Liitteitä” on poistettu ja uudeksi nimeksi on tullut: “Poikkeava 

tulonjako” 

2.2 Verolomake 5 

● Verolomake 5 vuodelle 2016 + muutama kenttämuutos: 
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○ Lisätty uusi kenttä: 969 Ilmoitettavia tietoja ei ole. 

2.3 Verolomake 4 

● Verolomake 4: Aineelliset hyödykkeet ryhmänimeksi 

 

3 Fivaldi valikko 

● TYVI-sanomat -raportti siirretty Myynnin alta Taloushallinnon alle Ilmoitukset-

raporttiryhmään. 

● Avaavat saldot -raportti siirretty Kirjanpito-raporttiryhmän alle. 

● Kausiveroilmoitus-raporttiryhmä näkyy Taloushallinnon sekä Palkkojen alla.  

● Sisäänkirjautuminen muistaa viimeksi käytetyn yrityksen.  

 

4 Ostolaskujen kierrätys 

● Syöttö-tilassa olevan laskun rivitietoihin valittu työmaa-avain kenttä ei enää tyhjene 

valinnan jälkeen. 

● Syöttö-tilassa olevaa laskua ei enää merkitä poistetuksi, kun Yritys valintalistasta 

valitaan sama yritys johon lasku on kohdistunut sisäänluvussa. 

● Kierrätysryhmän nimessä oleva &-merkki on tuettu. 

5 Tehtävienhallinta 

● Tehtävienhallinnan listanäkymässä kaikki päivä- ja aika -kentät ovat muutettu haussa 

toimimaan pelkästään päivämäärä rajauksella. Lisäksi kenttiin on lisätty päivämäärän 

valinta kalenterinäkymästä. 
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● Tehtävienhallinnan listanäkymässä Yhtiö-kentässä voi hakea nyt myös yhtiön 

rakennusten osoitteen perusteella. 

 

6 WebLaskutus: Liitteiden lisääminen laskulle 

Ongelmana oli, että käyttäjä ei saanut oikeutta liitteisiin automaattisesti, jos 

laskutuskäyttäjä ei ollut arkiston pääkäyttäjä. 

 

Toiminta nyt: 

● Arkiston pääkäyttäjä näkee omat ja muiden liitteet aina automaattisesti kuten 

ennenkin. 

● Weblaskuttaja, joka ei ole arkiston pääkäyttäjä, näkee nyt automaattisesti omat 

lisäämänsä liitteet (ennen laskutusta). 

● Jos laskuttajalle halutaan antaa oikeus nähdä omat ja muiden lisäämät liitteet 

laskutetuissa laskuissa, pääkäyttäjän tulee antaa oikeudet arkiston Myyntilaskut - 

aineistoon (muutos vaikuttaa uusiin laskuihin). 

 

7 Arkisto 

● Dokumenttityypin ryhmä-tieto säilyy tallennuksen jälkeen.  


