ASIAKASTIEDOTE 05/2012

Hyvä asiakkaamme
Pääosa tilinpäätös- ja veroilmoitustyöstä on meillä nyt tehtynä, joten kesää kohti mennään.
Muutamia mielestämme tärkeitä asioita on syytä erikseen tiedottaa.
TOIMISTOT ovat kiinni kokonaan PERJANTAINA 18.5. henkilökunnan matkan takia.
ELÄKEVAKUUTUKSIIN TIUKENNUKSIA
Hallitukselta on tulossa esitys syksyllä, jolla tullaan nostamaan vapaaehtoisten eläkevakuutusten
nostamisen ikärajoja alustavasti jopa 68 vuoteen. Jos vakuutus otetaan vielä ennen esitystä niin
siinä saanee käyttää nykyistä noston ikää.
Jos yritykselle on tulossa iso verotettava tulo, niin yksi mahdollisuus ( jota markkinoidaan todella
vähän ) on RYHMÄELÄKEVAKUUTUS. Siinä pitää olla tosiaan ryhmä ( omistaja(t) yksin eivät voi
muodostaa ryhmää ) ja siitä voi vakuutusta nostaa kahden maksuvuoden jälkeen jo 55-vuotiaana.
Tästä kannattaa pyytää omalta yhtiöltä ( ja muiltakin ) tarjous.
VEROTUS VUODELTA 2011
Ilmoitukset on pääosin jätetty, mutta jos hoitaa oman veroehdotuksen itse, niin mahdolliset vuokrat
ja kotitalousvähennys on muistettava ilmoittaa. Toimistoissamme on kyllä listattu meidän kautta
omalle yhtiölle maksetut vuokrat.
Veroehdotuksissa on ollut valitettavan paljon virheitä pankkien ilmoittamissa korkovähennyksissä !
Jos Sinulla on tulonhankkimislainaa mm. kiinteistöön, vuokrahuoneistoon , niin on syytä tarkistaa
veroehdotukselta korkojen merkintä. Jos se on meillä, niin tarkistimme ehdotusta palautettaessa.

KUITTIEN TOIMITTAMINEN 20. PÄIVÄÄN MENNESSÄ
Toivomme ja edellytämme, että touko-kesäkuun kuitit toimitetaan SEURAAVAN KUUKAUDEN
20. päivään mennessä. Muutoin alv-laskentaa ei välttämättä ehditä hoitaa ajoissa.

HENKILÖSTÖASIAT
Lapualla aloittaa 21.5. tradenomi Sari Roponen kirjanpitäjänä.
Kauhajoelta on Taina Latvala toistaiseksi sairaslomalla ja Satu Lyly on työharjoittelijana 27.6.asti.

HINNAT 1.6.2012 ALKAEN
Palvelumme koostuu pääosin työstä ja tänäkin keväänä palkat ovat kustannusvaikutuksiltaan
nousseet yli 3 % ja mm. atk-palvelumaksut merkittävästi. Nämä aiheuttavat hinnankorotustarpeen.
Jos yritykselle on tehty tarjous/sopimus, jossa hinnat ovat voimassa määräajan, niin korotus siirtyy
sen jälkeiseen aikaan
.

KESÄLOMAT 2012
Olemme tehneet tiukan kevään eri aikataulujen kanssa ja kirjanpitäjät pitävät maksimissaan vain
kolmen viikon loman. Toivomme, että asiakkaat noudattavat aineiston toimitusaikoja, jolloin
kirjanpitäjän on mukavampi jäädä lomalle, kun ei heti lomalta tullen ole rästejä hoidettavana.
MV-TILIPALVELU Lapualla on koko kesän avoinna, joten päivystystä on siellä toimistoaikoina.
KAUHAJOEN TILIPALVELU on kiinni 9 - 22.7. välisen ajan.
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