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pääkirjoitus

Taloushallinnon sähköistyminen

asettaa haasteita

V

uosikymmenien saatossa yritysten taloushallinto on tehty tilitoimistoissa enemmän tai vähemmän tietokoneita hyödyntäen. Siltä osin sähköisyys ei ole uusi asia,
mutta sähköisiin laskuihin siirtyminen on
kuitenkin edennyt hitaammin kuin moni
aikanaan kuvitteli.
Taloushallinnon hoidossa on kyse lukuisten järjestelmien
ja toimijoiden verkostosta. Eri järjestelmien välisiä rajapintoja on lukematon määrä. Kitkatekijöitä on ollut runsaasti,
eikä lisätöiltä ole voinut välttyä.
Sähköisten toimintojen hyötyinä ovat säästö, nopeus ja
helppo tiedon saatavuus. Suurten yritysten tarpeet sähköisten
palveluiden suhteen ovat varsin erilaiset kuin pienten mikroyritysten. Myös asiakkaiden odotukset vaihtelevat.
Suomen Taloushallintoliiton tekemän tutkimuksen mukaan
43 prosenttia tilitoimistoista tarjosi vuoden 2011 alussa asiakkailleen kattavia verkkolaskupalveluita. Neljännes tilitoimistoista valmistelee palvelun tarjoamista, joten kahden vuoden sisällä verkkolaskupalveluita tarjoaisi liiton arvion mukaan jo 85 prosenttia toimistoista. Suurin
syy sähköisen asioinnin kehittämiseen on tilitoimiston pyrkimys tarjota
asiakkailleen nykyaikaista palvelua.
Taloushallinnon sähköistyminen kehittyy kuitenkin jatkuvasti, ja siitä
saatavat hyödyt ovat yhä useampien ulottuvilla. Sähköiset palvelut ovat
tulevaisuutta, joka koskettaa jollakin tapaa meitä kaikkia. Keskustelu oman
tilitoimiston kanssa itselle sopivista palveluista auttaa arvioimaan omaa
tämän hetken tilannetta parhaiten.
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Yrittäjille tulossa
sijaispalvelujärjestelmä

Ensi vuosi tuo veromuutoksia
yrityksille ja yrittäjille

Varaudu rahamaailman
myllerryksiin

”

Talouskehitys on kääntynyt
heikompaan suuntaan ja
rahoitusmarkkinoiden
liikkeet ovat olleet jyrkkiä.

LAKI & VERO
Markku Ojala, Taloushallintoliiton asiantuntija

Yrittäjille tulossa
sijaispalvelujärjestelmä
luoda sijaispalvelujärjestelmä helpottamaan
yrittäjyyden ja perhe-elämän yhteensovittamista. Palvelun odotetaan
myös madaltavan kynnystä ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen ja
edesauttavan näin yrityksen kasvua.
Hanke on työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama. Palvelumalli on
tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2012 loppuun mennessä. Mallin kehittämistyön teettää Keski-Suomen ELY-keskus. s
Yrittäjille halutaan

Työnantajille rakennetaan
sähköistä asiointikanavaa
löytää yrityssuomi.fi-sivustolta sähköisiä palveluja työnantajavelvoitteiden hoitamista varten. Palveluvalikoimaan
luvataan alkuun sähköisesti ylläpidettäviä työsopimuksia, työehtosopimuspankkia ja sähköisiä palkkatukihakemuksia.
Myöhemmin on tarkoitus muuttaa työnantajavelvoitteiden viranomaisilmoittamista siten, että työnantaja ilmoittaa saman tiedon vain
kerran ja eri viranomaiset poimivat tarvitsemansa tiedot yhteisestä tietolaarista. s
Yrittäjä voi lähitulevaisuudessa

Maksamattomiin
suorituksiin
voidaan puuttua
osakkaan
verotuksessa
maksamatta
jätettyihin vuokriin, korkoihin tai muihin
vastaaviin suorituksiin voidaan Verohallinnon uuden tulkinnan mukaan soveltaa
samaa menettelyä kuin maksamattomiin
palkkoihin.
Saamatta jäänyt suoritus voidaan lisätä
osakkaan tuloon, jos yhtiö ei ole maksanut
tai aio maksaa velkaansa kuluksi kirjaamisvuotta seuraavan vuodenkaan aikana.
Vuokra tai muu suoritus lisätään osakkaan veronalaiseksi tuloksi samalle vuodelle, jolle yhtiö on kirjannut sen kuluksi.
Lisäystä osakkaan tuloon ei tehdä,
jos yhtiö on maksukyvytön eikä ole tästä
syystä pystynyt maksamaan esimerkiksi
vuokrarästejään.
Vastaavaa käytäntöä on noudatettu
aiemmin jo palkkasaatavien osalta, mutta
Verohallinto on laajentanut menettelyä myös muihin suorituksiin. Tätä uutta
käytäntöä Verohallinto on ryhtynyt noudattamaan vuodelta 2010 toimitettavassa
verotuksessa. s
Osakeyhtiön osakkaalle
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TIESITKÖ?

Yrittäjäeläke
päätökseen
voidaan kajota

ilman suostumustakin
Yrittäjäeläkettä tai muuta etuutta
voidaan alentaa tai poistaa se kokonaan, jos saajalle myönnetään
takautuvasti jokin muu etuus tai
korvaus. Heinäkuun alussa voimaan tullut uusi menettely sallii muutoksen
jopa ilman asiakkaan suostumusta. s

...että kiinteistöverotuksessa

1.
		
2.

3.

?

70 % verosta kertyy rakennusten 		
arvosta ja 30 % maapohjan 			
osuudesta

yli puolella kiinteistöistä vero 			
jää alle 170 euron ja se on 			
maksettava yhdessä erässä

syksyn verotuspäätösten 			
mukana postitettiin erityinen 			
ilmoitusosa kiinteistötiedoissa 			
tapahtuneiden muutosten ilmoittamiseksi

Lahjoitukset vaativat tarkkuutta
sukupolvenvaihdoksissa

Korkein hallinto-oikeus on antanut tänä vuonna kaksi merkittävää ennakkopää-

25

%

on Ruotsin ja
Tanskan yleinen
alv-prosentti. Suomen
on 23 ja Viron 20.
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töstä sukupolvenvaihdosten lahjaverotuksesta. Ne osoittavat, että lahjoitusten ja
alihintaisten, niin sanottujen lahjanluonteisten kauppojen kanssa on oltava tarkkana sukupolvenvaihdoksissa.
Ensimmäisellä ratkaisulla on merkitystä sukupolvenvaihdoksissa, joissa luopuja
lahjoittaa yhtiönsä osakkeet jatkajan niin sanotulle apuyhtiölle. Verohallinto on
ohjeistanut, että lahjavero määrätään tällaisissa tilanteissa jatkajalle, jonka hyväksi
varallisuus on oikeastaan siirtynyt. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan tämä
ei käy, vaan vero määrätään osakkeet tosiasiassa saaneelle yhtiölle korkeamman
II-veroluokan mukaan.
Toisessa tapauksessa yhtiön oli tarkoitus lunastaa luopujan kaikki osakkeet,
jolloin yhtiön ainoaksi osakkeenomistajaksi jäisi luopujan
poika. Oikeuden mukaan luopuja oli saanut vastikkeen suoraan yhtiöltä eikä pojaltaan. Tässä
tilanteessa ei korkeimman hallinto-oikeuden mukaan voitu soveltaa sääntöä, jonka
mukaan lahjaveroa ei määrätä
sukupolvenvaihdoksissa
tietyin edellytyksin
lainkaan, jos jatkajan
maksama vastike ylittää 50 prosenttia käyvästä arvosta. s

Ensi vuosi tuo

veromuutoksia yrityksille ja yrittäjille
tuo mukanaan yritysten ja yrittäjien
tulo- ja arvonlisäverotukseen muutoksia, jos valtiovarainministeriön esitykset toteutuvat sellaisenaan.
Osakeyhtiöiden yhteisöveroa on tarkoitus keventää prosenttiyksiköllä 25 prosenttiin. Verokeppiä tulee osakastasolla,
sillä osinkotulon verovapaus kutistuu 60 000 euroon nykyisestä
90 000 euron tasosta. Muutos kirpaisee sitä vaurasta yrittäjäkuntaa, jonka yrityksen nettovarat ovat vähintään miljoona euroa.
Osakkaan osingosta maksama pääomavero nousee kaksi prosenttiyksikköä 30 prosenttiin. Siltä osin kuin verotettava pääomatulo ylittää 50 000 euroa,
vero kohoaa 32 prosenttiin.
Vuoden 2012 talousarvio
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Parturi- ja kampaamopalveluista sekä pienistä korjauspalveluista (esimerkiksi polkupyörien ja kenkien korjaus) on ensi vuoden alusta lähtien tilitettävä 23 prosentin arvonlisävero. Päätös
on kansallinen, sillä EU-säännökset sallisivat, että näistä
palveluista maksetaan vero
alimman veroprosentin
mukaan vastaisuudessakin.
Keveämpää veroa on meillä
peritty vuodesta 2007. s

Anna palautetta lehdestä ja voita kahviautomaatti!
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Samalla voit antaa aihe-ehdotuksia ja vaikuttaa lehden sisältöön.
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Vastaaminen on helppoa.
1.	Kirjaudu osoitteeseen www.mcipress.fi /summa.
2. Merkitse numerosarja 2715.
3.	Tämän jälkeen pääset lukijakyselyyn klikkaamalla
Lähetä-painiketta.
Ja sitten vain onnea arvontaan!

Jokainen numero on uusi mahdollisuus osallistua!

Arvottava palkinto on n.1 000 euron
arvoinen Jura-kahviautomaatti.

Lukijakyselyyn voi vastata kahden viikon sisällä lehden ilmestymisestä. Kyselyyn voivat osallistua kaikki MCI Press Oy:n tuottamien lehtien lukijat. Voit osallistua kyselyyn jokaisen ilmestyvän
numeron yhteydessä, mutta vain yhdellä vastauksella lehden numeroa kohden. Kysely ja arvonta koskevat lehtiä, jotka ilmestyvät syyskaudella 2011. Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki
vastanneet. Palkinto arvotaan 2.1.2012. Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse. Kevätkauden lukijapalkinnon iPadin voitti Impulssi-lehden lukija Seppo Rouvinen.
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rahamaailman myllerryksiin
Finanssimaailman myllerryksessä
pk-yritysten kannattaa selvittää
rahoitusratkaisunsa ajoissa.
Korkomarginaalit ovat nousussa.
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Teksti: Jari Jokinen

P

ienille ja keskisuurille yrityksille on käynyt kuin
flunssaiselle työntekijälle:
kun kuumemittari ensimmäisen kerran lähestyy 37
asteen rajapyykkiä, palataan sorvin ääreen. Toipuminen on jäänyt kesken ja kuume nousee uudelleen.
Samalla pärskivä potilas levittää tautiaan
lähiympäristöön.
– Tuoreen yritysbarometrimme mukaan yritysten rahoitustilanteen kohentuminen on pysähtynyt. 15 prosentilla
yrityksistä on viimeisten kolmen kuukauden aikana ollut maksuvaikeuksia,
rakennuspuolella luku on 25 prosenttia,
Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja
Timo Lindholm harmittelee.
Lindholmin mukaan rahoituspuolen
ongelmiin on oikeastaan kaksi syytä: Vuoden 2008 romahduksesta ei ole ehditty
toipua kunnolla ja puskurit on syöty. Toisaalta maksuvaikeuksilla on kerrannaisvaikutus. Jos yhteistyökumppanit ja asiakkaat eivät maksa laskujaan ajallaan, yhtiön
likviditeetti kärsii ja tauti leviää.
– On vaikea sanoa, kumpi näistä ilmiöistä on hallitsevampi. Edellisestä romahduksesta on liian lyhyt aika, liikevaihtoa
ja kannattavuutta ei ole saatu vakautettua riittävästi.

laina on samassa patterissa. Olemme jo
pitkään toivoneet, että tilasto pitäisi tehdä
hienojakoisemmalla jaottelulla, jotta siitä
saisi käyttökelpoisempaa informaatiota,
Lindholm patistaa.
Kyse ei ole hirveästä tilastouudistuksesta, enemmänkin palvelun laadusta ja
nopeudesta.
Sampo Pankin pk-sektorin yritysasiakkaiden liiketoimintajohtaja Leena
Vainiomäki toteaa, että epävarmassa
tilanteessa rahan hinta on noussut jo viime keväästä merkittävästi.
– Riskiä hinnoitellaan koko ajan, ja jos
viime keväänä on saanut lainatarjouksen,
korko on noussut vähintään 10–30 pistettä. Eli jos keväällä marginaali oli 0,9
prosenttiyksikköä, nyt ollaan noin 1,2
prosenttiyksikössä, Vainiomäki arvioi.

Helpotuksia tarvitaan
Yrittäjien Lindholmin mukaan rahoituspäätöksissä erityisesti pieniltä yrityksiltä
vaaditaan aika kattavat vakuudet ja niihin vaikuttavat myös yritysten elinkaari.

Viisi vinkkiä

Rahan hinta on noussut
Pk-yritysten veloista ei tahdo löytyä selkeää ja kattavaa tilastoa. Yleinen käsitys
on, että yritykset eivät ole kovin velkaantuneita. Suomen Pankin tilastoissa alle
miljoonan euron yritysluotot ovat yhtenä
kokonaiseränä ja siinä luottojen keskimääräinen marginaalikorko on 1,3 prosenttiyksikön luokkaa.
– Nämä keskiarvot ovat kuitenkin
kovin karkea mittari, koska hajonta on yrityskohtaisesti ja luottojen koon mukaan
suuri. Nyt 50 000 euron ja 950 000 euron

1. Toimi ajoissa. Mitä myöhemmin
rahoitusjärjestelyistä lähtee
neuvottelemaan, sitä vaikeampaa se on.
2. Päivitä yrityksen liiketoimintaja kannattavuusarviot.
3. Turvaa yrityksen likviditeetti.
4. Varaudu tiukkeneviin yritysrahoituksen ehtoihin.
5. Riskienhallinta. Tarkista onko
lainojen korkoriski avoinna.

”

Paljon puhutaan
finanssi- ja pankkiveroista, ja jotkut niistä
saattavat toteutuakin.
Aloittavat yritykset joutuvat tiukempaan
syyniin, ja vuosien kertyessä rahoituksen
järjestyminen voi olla joustavampaa. Vahvasti kasvuhakuiselle yrittäjälle tilanne on
tietysti hankala.
– Barometrimme perusteella pk-yritykset hankkivat rahoitusta pankkien
lisäksi rahoitusyhtiöistä, Finnveralta ja
pienemmässä määrin ELY-keskuksilta.
Pääomasijoittajien rooli näkyy suurempien pk-yritysten rahoituksessa, mutta
ei sielläkään kovin yleisenä. Nyt pitäisi
pohtia, onko vielä yksinkertaistamisen
varaa ja hoputtaa toimijoita joustavuuteen, Lindholm pohtii.
Hän lisää vielä, että viime päivinä on
tullut viestejä, joiden mukaan pankkirahoituksen ehdot pienille pk-yrityksille
ovat selvästi kiristyneet.
Sampo Pankin Vainiomäki vakuuttaa,
että ainakaan heillä luottopolitiikkaa ei
ole markkinoiden myllerryksestä huolimatta kiristetty. Vielä keväällä kasvuun ja
investointeihin kohdistuvat suunnitelmat
näyttivät hyvältä.
– Nyt asiakkaat ovat taloustilanteen
suhteen vähän sumussa ja epävarmassa
tilanteessa ollaan varovaisia. Keväällä
mekin uskoimme, että investoinnit lähtevät käyntiin, mutta tuo optimismi ei näy
ainakaan vireillä olevien suunnitelmien
pinona työpöydällä, Vainiomäki myöntää.
Yrittäjien barometrin perusteella varovaisuus investoinneissa on lisääntynyt ja
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samalla lainarahoitukset vähentyneet. Jalan siirtäminen jarrupolkimelle on yleinen piirre, ja syksy on ihmettelyn ja tarkkailun
aikaa: nyt ei ole käytössä sellaista dataa, joka osoittaisi, mihin
suuntaan tilanne on kääntymässä.
– Yrityskohtaisesti on ymmärrettävää, että siellä pohditaan,
onko syytä lähteä liikkeelle. Siitä on näyttöä, että talouskehitys
on kääntynyt heikompaan suuntaan ja rahoitusmarkkinoiden
liikkeet ovat olleet jyrkkiä, Lindholm selvittää.
Varovaisuus menee läpi makrotalouden lukuihin ja tuottaa
entistä huonompia numeroita. Lindholm toivookin, että hallitusohjelmaan kirjattuja yritystoimintaa helpottavia keinoja otettaisiin nopeasti käyttöön. Nyt ei ole varaa odotella.
– Julkisten rahoituslaitosten luotonantovolyymeistä ja kohtuullisesta riskinotosta pitää huolehtia. Tekesin ja ELY-keskusten yrityspalveluiden ja tukien sirpaleisuus pitäisi yksinkertaistaa
ja siirtää painopistettä pk-sektorin suuntaan.
Huono signaali hallitukselta on tutkimus- ja tuotekehitysrahojen vähentäminen. Myös laajemmat poisto-oikeudet ja tappioiden tasaus helpottaisivat tilannetta, mutta ne eivät ole hallitusohjelmassa. Pääomaverojen nosto on sen sijaan pidemmän
tähtäimen ongelma, nyt pitäisi selviytyä tästä hetkestä.

Ennakointi tärkeää
Mitä sitten on tehtävissä, jos liikevaihto ja kannattavuus sakkaa-

vat ja kassasta paistaa pohja? Sekä Lindholm että Vainiomäki
korostavat ennakointia. Likviditeetin turvaaminen ja riskien kartoitus ovat avainasioita. Mahdollisesta rahoitustilanteen vaikeutumisesta kannattaa käydä neuvottelut esimerkiksi pankin kanssa
etukäteen eikä silloin, kun tilanne on jo päällä. Verottaja ja pankit
ovat yllättävissä tilanteissa suhteellisen joustavia.
– Erityisesti verottajan suhtautumista maksuvaikeuksiin on
selvitetty parissa edellisessä barometrissämme ja siihen suuntaan
ei ole aihetta suurempaan kritiikkiin. Myös pankit toimivat tässä
tilanteessa kohtuullisesti, vaikka tapauskohtaiset erot voiva olla
suuria, Lindholm kiittelee.
Heti perään hän kuitenkin korostaa, että rahoitustilanne ei
lähiaikoina ainakaan helpotu. Sääntely tiukentaa pankkienkin
toimintaa maksuvalmiuspuskureiden ja vakavaraisuuden kasvattamisen osalta. Viimeistään tämä näkyy luottojen hinnoissa
2015–16.
– Paljon puhutaan finanssi- ja pankkiveroista, ja jotkut niistä
saattavat toteutuakin. En ole niin hyväuskoinen, että ne olisivat pankkien katteista pois. Ne menevät asiakashintoihin,
Lindholm toteaa.
Yksi keino likviditeettiongelmien ratkaisemiseksi on
factorig-rahoitus. Niissä rahoitusyhtiö ostaa myyjän laskusaatavat tai myöntää luottoa myyjän laskusaatavia vastaan. Suomen
Yrittäjillä ei ole tämän rahoitusmuodon käytöstä selvityksiin
perustuvaa tietoa. s

Kolme askelta ulkoistukseen -opas antaa vastaukset
niin tilitoimistopalvelujen ostamista pohtiville kuin
jo kirjanpitonsa ulkoistaneillekin pk-yrityksille.
Oppaan ohjeiden avulla voit tarkistaa onko
ostamasi palvelu ajan tasalla ja miten voisit
hyötyä lisäpalveluista.
Tutustu oppaaseen osoitteessa
www.taloushallintoliitto.fi/tilitoimistot/
Painettu julkaisu on maksuton tilitoimistojen asiakkaille.
Tilaa: tilaukset@taloushallintoliitto.fi

Luotettavuuden perustana on kirjallinen sopimus
ja dokumentointi.
Kun työnjako on kirjattu sopimukseen,
vältytään monelta ikävältä yllätykseltä.

