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KAUHAJOEN TILIPALVELU OY

ASIAKASTIEDOTE 06 / 2011

HYVÄ ASIAKKAAMME
Olemme Tyky-iltapäivällä torstaina 16.6.2011.
HENKILÖSTÖASIAT
Toimistossa on aloittanut 16.5 Merja Tuominen. Hän on toiminut toimistopäällikkönä Kauhajoen Karhu ry:llä.
Sinikka Ketola on myös palannut toimistoon ja on paikalla päivittäin klo 9 - 13.

TÄRKEIMPIÄ LAKIMUUTOKSIA 1.4.2011 alkaen
On erittäin tärkeää huomioida sopimuksissa, hinnastoissa ja laskutuksissa lakimuutokset.
* Rakennusalan käänteinen alv on tullut voimaan 1.4.2011, jonka vaikutukset kannattaa huomioida omassa
laskutuksessaan ja itselle tulevissa laskuissa, jos toimii alalla tai sitä sivuavasti
* Verohallinnolle on toimitettava Yhteisöjen kaikki tilinpäätöstiedot mm. tilintarkastuskertomus, liitetiedot
ja se puolestaan toimittaa ne PRH:lle
* Postipalveluista tuli arvonlisäverottomia 1.6.2011 alkaen
* Monilla aloilla on tullut korotuksia palkkoihin kevään aikana mm. kaupan ala 1.4. alkaen
* Peruskorko 1.7. alkaen 2,00 % ( aiemmin 1,50 % )
* Luovutusvoittotilanteissa kannattaa huomioida se, että verot tulevat maksettavaksi samana vuonna

VEROEHDOTUKSET
Vaikka ne onkin jo jätetty, niin kannattaa tarkistaa että sellaisten lainojen korot on vähennyksissä jotka ovat
vähennyskelpoisia (oma asunto, vuokra- ja liikehuoneistoihin otetut, muut tulonhankinta-asiat ). Näissä on ollut
viime vuosienkin aikana paljon pankkien tekemiä virheitä eli ne on koodattu lainaa ottaessa väärin ! Jos olet
ottamassa uutta lainaa, niin tarkista että laina tulee koodatuksi vähennyskelpoiseksi, jos se sitä on.

ENNAKKOVEROASIAT
Toivomme, että asiakkaamme muistavat toimittaa ennakkoverolipun meille ja samalla voi keskustella sen
oikeasta verotettavan tulon arviosta vuodelle 2011.

PERINTÄASIAT
Näinäkin aikoina on erityisen tärkeää seurata saatavien kiertoa ja muutamissa tapauksissa olemme auttaneet
asiakkaita perinnässä ! Kysy lisää toimistolta Sarilta tai Tarjalta.

HINNANKOROTUKSET
Kaupan alan palkat ovat nousseet edellisestä hinnankorotuksesta yli kymmenen prosenttia, joten olemme
pakotettuja seuraamaan kustannustason nousua ja korottamaan hintojamme 4 % .Edellinen korotus oli
yli kolme vuotta sitten. Uudet hinnat tulevat voimaan 1.7.2011 alkaen ellei muuta ole sovittu.
KESÄLOMAT OVAT JO ALKANEET
Henkilökunnallamme on ollut työntäyteinen talvi ja kevät. Tiukkojen aikataulujen takia loma-ajat on suunniteltava
hyvin. Odotamme ja toivomme asiakkaidemme helpottavan kesäaikataulujamme ja toimittavan toukokuun
kirjanpito- aineisto ehdottomasti kesäkuun loppuun mennessä.
Myöhemmin toimitettuja ei pystytä tekemään ennen 12.7. olevaa alv-maksupäivää ( tsto kiinni 18-25.7 ) !
Merja Rajala lomalla

17-26.6. ja 11– 24.7.

Tarja Korpela
18.7 – 7.8
Markku Vesala lomalla pätkittäin
Sinikka Ketola 18-31.7 ja 8.-21.8.

Taina Latvala
Sari Hautaluoma
Merja Tuominen
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