HYVÄ ASIAKKAAMME

INFOA MUUTOKSISTA

Verotilin palautusmenettely uudistui 12.6.2012
Verotilin palautukset (esimerkiksi negatiivinen arvonlisävero) maksetaan jatkossa heti käsittelyn jälkeen, jos
asiakas ei ole valinnut palautukselle muuta ajankohtaa tai asettanut palautusrajaa, eikä palauttamiselle ole
muita esteitä, esimerkiksi ilmoituspuutteita. Menettelymuutoksen vuoksi joudumme käymään läpi jokaisen
yksittäisen asiakkaan verotilin perustiedot ja valitsemaan asiakkaan haluaman vaihtoehdon. Koska tämä
työ on verottajasta johtuvaa, joudumme veloittamaan asiakkaitamme tästä muutostyöstä.

Sairauspoissaolokäytäntö muuttuu kesäkuun alusta 2012
Sairauspäivärahan saamisen edellytykset muuttuvat kesäkuun alusta. Kun työntekijän sairauspoissaolo on
jatkunut kuukauden, pitää työnantajan ilmoittaa poissaolosta työterveyshuoltoon. Tämän jälkeen työterveyshuollon
pitää yhdessä esimiehen ja työntekijän kanssa selvittää työhön paluumahdollisuuksia ja tukitoimia.
Työntekijän on toimitettava työterveyslääkärin lausunto Kelalle viimeistään, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90
päivää, muuten päivärahan maksu keskeytyy. Lausunnon pitää sisältää arvio jäljellä olevasta työkyvystä sekä
selvitys työntekijän mahdollisuudesta jatkaa työssä.
Sairauspäivärahaa on haettava kahden kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta aikaisemman neljän
kuukauden sijasta. Kun päivärahaa myönnetään yli 60 päivältä, saa Kelalta muistutuskirjeen työterveyshuollon
lausunnon toimittamisesta. Ilman työterveyshuollon lausuntoa ei päivärahaa voida maksaa 90 päivän jälkeen.

Jos yritykselläsi on työntekijöitä, on em. syystäkin tärkeää että on tehtynä sopimus työterveyshuoltopalveluista joko kunnallisen tai yksityisen toimijan kanssa ! Sen kustannuksiin saa lähes 60 %
tukea Kelalta ja vuosikulu työntekijää kohden on aika pieni. Kannattaa hoitaa heti, ettei jää unholaan.

Kesälomat ja kirjanpitoaineiston toimitus
Kauhajoen toimistomme on lomien vuoksi suljettuna 9.7 – 22.7. Toimiston kiinnioloaikana voitte jättää
kirjanpitoaineistoa Logistian infon luona sisällä olevaan postilaatikkoomme tai vaihtoehtoisesti Logistian
ulkopuolella olevaan postilaatikkoon. Lapuan toimisto on avoinna normaalisti koko kesän.
Kuten jo aiemmassa tiedotteessamme informoimme, emme kesälomien vuoksi välttämättä pysty tekemään ajoissa
niitä toukokuun kirjanpitoja, joiden aineisto on tuotu meille kesäkuun 20 päivän jälkeen. Vastaavasti tarvitsemme
kesäkuun materiaalin viimeistään 20.7, jotta kirjanpito tulee varmasti tehtyä ajoissa.

Vapaaehtoiset eläkevakuutukset
Olemme keskustelleet useiden vakuutusyhtiöiden kanssa ja nyt on tulossa muutoksia vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin. Suurin muutos on tulevan eläkeiän todennäköinen nosto uusissa vakuutuksissa 63  68 v.
Siten olisi järkevää ottaa yritykselle ( Ky, Ay, Oy ) eläkevakuutus jo kesällä, vaikka ei isoa summaa olisi
sinne maksamassakaan. Vakuutuksen ottaminen antaisi ns. vanhan vakuutuksen statuksen tulevia vuosia
varten, jos tähän tulisi tarve/halu tehdä sellainen myöhemmin eivätkä tulevat muutokset vaikuttaisi asiaan.
Toiminimessähän ei vakuutusmaksuja saa vähentää yrityksen tulosta vaan ne menevät veroehdotuksella
vähennettäväksi ja tällöin jää mm. henkivakuutusosa vähentämättä ! Lisäinfoa annamme mielellämme.

Rakennusalan veronumero
Eduskunta on 15.12.2011 hyväksynyt lain veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä
(1231/2011, HE 58/2011). 1.9.2012 lukien velvoitetaan jokaista rakennustyömaalla työskentelevää
pitämään työmaalla henkilö-tunnistetta, johon on merkitty myös veronumero. Vanhoilla työmailla, jotka ovat
alkaneet ennen syyskuun alkua, on puolen vuoden siirtymäaika merkitä veronumerot tunnistekortteihin. Näin
ollen kaikilla työmailla on veronumero oltava merkittynä tunnistekorttiin viimeistään 1.3.2013.
Lisäinfoa verottajan sivuilta ja meiltäkin.

Hyvää kesää kaikille asiakkaillemme ( ja muistakaa pitää lomaakin )
MARKKU JA MUU HENKILÖKUNTA

