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Hinnasto 1.1.2016 alkaen 29.01.2016

Kaikki hinnat on ilmoitettu arvonlisäverottomina. Hintoihin lisätään alv 24%.

Lakisääteinen kirjanpito

Tositteet / kk hinta alarajan kohdalla / kk ylimenevät tositteet / kpl
15 – 29 50,00 3,33
30 – 49 100,00 2,50
50 -  150,00 2,00

Kirjanpidon tosite on:
-osto- tai myyntilasku 
-pankkikortti- tai käteistapahtuma
-tositteeton tiliotteen tapahtuma (esim. pankkikulu, lainaveloitus, yksityisnosto, maksupäätetilitys) 
-tuottojen tai kulujen jaksotustosite
-koontitosite (esim. kuukausimyynnin kirjaustosite, palkkojen koontitosite)

Hintaan sisältyy:
-kirjanpitoon ja verotukseen liittyvä neuvonta
-alv-ilmoittaminen
-kirjanpidon perusraportit: tilikohtainen tuloslaskelma ja tase sekä päivä- ja pääkirja
-toiminimiyhtiöiden tilinpäätös 

Hintaan ei sisälly esimerkiksi:
-puutteellisena toimitetun kirjanpitomateriaalin selvitystyö
-kiireellisenä tehtävä rästityö

Lakisääteiseen kirjanpitoon kuulumattomat työt laskutetaan tuntiveloituksella käytetyn ajan mukaan tai sopimuksen mukaan.
Tuntiveloitus 50 € / h, minimiveloitus 0,5 h

Mikäli:
-tositteita on alle 15 kpl / kk
-yritys ei ole alv-velvollinen tai alv ilmoitetaan harvemmin kuin kerran kuukaudessa
-yritys tarvitsee sisäistä laskentaa tai muita räätälöityjä palveluita
Kysy tarjous!

Tilinpäätös
Toiminimiyhtiöillä tilinpäätös sisältyy kirjanpidon hintaan
Muiden yhtiömuotojen tilinpäätöstyöt laskutetaan tuntiveloituksella käytetyn ajan mukaan
Tuntiveloitus 50 € / h, minimiveloitus 0,5 h

Veroilmoitus
Sisältää kirjanpitoasiakkaan veroilmoituksen ja siihen liittyvien liitelomakkeiden laadinnan ja lähettämisen

Tmi, Ry 50,00
Ay, Ky, Oy, Osk 100,00

Laskutus

lasku / kpl maksukehotus / kpl
verkkolasku 3,50 1,00
sähköpostilasku 3,50 1,00
paperilasku 5,50 2,00

hintaan sisältyy:
-laskun teko asiakkaan antamien tietojen perusteella
-laskun lähettäminen
-myyntireskontra
-tarvittaessa maksukehotusten lähettäminen
-laskun kirjanpitokäsittely

Palvelun avaus 30,00
Palvelun avaus sisältää verkkolaskuosoitteen hankinnan yritykselle ja verkkolaskun lähettämismahdollisuuden järjestämisen. 

Mikäli 
-yritykselläsi on jo verkkolaskujen lähetysmahdollisuus, esim. sopimus pankin kanssa
-laskuja on enemmän kuin 50 kpl / kk
-haluat ostaa vain laskutuspalveluita
Kysy tarjous!

-sisäisen laskennan tehtävät (esim. budjetointi, kustannuspaikka- ja projektiraportointi)
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Ostolaskujen käsittely

lasku / kpl
verkkolasku 3,50
sähköpostilasku 3,75
paperilasku 5,50

hintaan sisältyy:
-laskun maksaminen asiakkaan tililtä
-ostoreskontra
-laskun kirjanpitokäsittely

Palkanlaskenta (vain kirjanpitoasiakkaille)

Palkansaajia yhteensä / kalenterivuosi
1 – 25 10,00 / palkkalaskelma + 10,00 / palkansaaja / kalenterivuosi
26 - kysy tarjous!
Paperisena toimitettavat palkkalaskelmat +1,50 / kpl

Hintaan sisältyy:
-palkkalaskelma ja sen toimittaminen sähköpostitse palkansaajalle
-kuukausi- ja vuosi-ilmoitukset verohallintoon, työttömyysvakuutusrahastoon ja vakuutusyhtiöille

Tuntiveloitus 50 € / h, minimiveloitus 0,5 h

Muut palkkahallinnon palvelut laskutetaan tuntiveloituksella käytetyn ajan mukaan. Näitä ovat esimerkiksi sairauspäivärahahakemukset 
Kelaan tai vakuutusyhtiöön tai erilliset palkkatodistukset esim. työttömyyspäivärahaa varten. 
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