
Tmi Tili-Juntu
Hinnasto alk. 1.1.2020

Kirjanpito kuukausittain / kvartaaleittain

24 %

KIRJANPITO

alv 0% / KK alv 24% / KK alv 0% / KK alv 24% / KK

XXS 0 - 10 tos/kk 45,00 €        55,80 €            35,00 €            43,40 €                        

XS 11 - 20 tos/kk 60,00 €        74,40 €            50,00 €            62,00 €                       

S 21 - 40 tos/kk 70,00 €        86,80 €           60,00 €            74,40 €                        

M 41 - 60 tos/kk 90,00 €        111,60 €          75,00 €            93,00 €                        

L 61 - 80 tos/kk 120,00 €     148,80 €         100,00 €         124,00 €                     

XL 81 - 100 tos/kk 150,00 €      186,00 €         130,00 €          161,20 €                     

Kiinteä hinta sisältää:

 - kirjanpito  - ennakkoverojen seuranta

 - kirjanpidon ja asiakkaan tulosteet  - alv-alarajahuojennus (laskenta ja ilmoitus)

 - arvonlisäveroilmoitus  - arvonlisäverojen yhteenvetoilmoitus

Asiakkaan velvollisuudet:

 - tositteiden järjestely tiliotetapahtumien mukaisesti

 - käteiskuitit tai tiliotteen ulkopuoliset tapahtumat järjestettynä erikseen

 - toimittaa materiaali kuukauden sisällä alv-ilmoitusjakson päättymisestä

 - EU-myynneistä tieto 20 päivän sisällä ilmoitusjakson loppumisesta

Jos asiakas haluaa tositteet tallennettuna sähköisessä muodossa, ne tallennetaan 2:lle erilliselle

muistitikulle jotka luovutetaan asiakkaalle tilinpäätöksen jälkeen. alv 0% alv 24% 

 - Muistitikut ja tallennustyö KK 5,00 €                 6,20 €                             

Hintaan ei sisälly: alv 0% alv 24% 

 - maahantuonnin arvonlisäverojen laskenta KPL 6,00 €                 7,44 €                             

tositteiden järjestely (jos vie aikaa yli 15min) H 40,00 €              49,60 €                          

alv 0% alv 24%

XXS 0 - 10 tos/kk 100,00 €         124,00 €                     

XS 11 - 20 tos/kk 120,00 €         148,80 €                     

S 21 - 40 tos/kk 140,00 €         173,60 €                      

M 41 - 60 tos/kk 180,00 €         223,20 €                     

L 61 - 80 tos/kk 240,00 €         297,60 €                     

XL 81 - 100 tos/kk 300,00 €         372,00 €                     

Kiinteä hinta sisältää:

 - tilinpäätösviennit ja -laskelmat  - yrityksen veroilmoituksen liitteineen

 - tilinpäätösraportit

Asiakkaan velvollisuudet:

 - toimittaa tilinpäätösmateriaali kuukauden sisällä tilikauden loppumisesta

 - toimittaa yrityksen toimintakertomukset ja/tai kokouspöytäkirjat

Hintaan ei sisälly: alv 0% alv 24%

 - sidottu tilinpäätösasiakirja KPL 15,00 €               18,60 €                           

   (asiakas saa sen halutessaan erikseen ostaa)

KUUKAUSITTAIN    KVARTAALEITTAIN

TILINPÄÄTÖS JA VEROILMOITUS
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Tmi Tili-Juntu
Hinnasto alk. 1.1.2020

Kirjanpito kuukausittain / kvartaaleittain

PALKANLASKENTA alv 0% alv 24%

Palkanlaskenta ja palkkatodistus KPL 10,00 €            12,40 €                        

Muut tulorekisteri-ilmoitukset KPL 10,00 €            12,40 €                        

Kiinteä hinta sisältää:

 - palkanlaskenta  - palkkalaskelmien toimitus työnantajalle

Asiakkaan velvollisuudet:

 - työsopimukset  - työehtosopimuksen tulkinta

 - toimittaa palkanlaskentaan varten kaikki tarvittavat tiedot

Hintaan ei sisälly: alv 0% alv 24%

 - työehtosopimuksen tulkinta H 40,00 €              49,60 €                          

MUUT KIRJANPIDON ULKOPUOLISET TYÖT alv 0% alv 24%

Laskutus asiakkaan puolesta KPL 3,00 €               3,72 €                           

Aineiston palautus (Posti tai Matkahuolto) KPL 10,00 €            12,40 €                        

Paperilaskutuslisä KPL 5,00 €              6,20 €                          

Muut työt, esim: H 40,00 €            49,60 €                       

 - välitinpäätös

 - ennakkoveromuutokset

 - muut asiakkaan pyytämät laskelmat, raportit ja lausunnot

 - asiakkaan oman taloushallintaohjelman käyttö (kun näin on sovittu asiakkaan kanssa)

 - puuttuvien/epäselvien tositteiden selvitys

 - tositteiden järjestely (jos vie aikaa yli 15min)

Asiakas on velvollinen toimittamaan materiaalin kuukauden sisällä alv-ilmoitusjakson päättymisestä. Jos aineisto on toimitettu

ajallaan (eikä asiasta ole toisin sovittu), Tmi Tili-Juntu sitoutuu suorittamaan työn 2:ssa viikossa. Jos aineisto toimitetaan 

määräajan jälkeen, perushintaan tulee 25% hinnankorotus eikä Tmi Tili-Juntu ole velvollinen suorittamaan työtä määräaikaan

mennessä ja työ tehdään siinä järjestyksessä kuin se on tullut. Jos asiakas haluaa siitä huolimatta saada kirjanpidon valmiiksi

alv-eräpäivään mennessä, lisätään kirjanpidon hintaan kiireellisyyslisä 25%.

Tili-Juntu voi myös veloittaa kohtuulliset ja tarpeelliset suoranaiset kulut palkkionsa lisäksi. 

Avointen saatavien perintä eräpäivän jälkeen siirtyy perintäyhtiö Ropo Capitalille.

Jos perintää kuitenkin jatketaan myyjän toimesta, maksumuistutuksesta veloitetaan 10,00€/kpl + viivästyskorot

Tili-Juntu ilmoittaa asiakkaalle maksujen tai sopimusehtojen muutoksista viimeistään 3kk ennen muutoksen voimaantuloa.

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus ennen muutoksen voimaantuloa.

Sopimus voidaan irtisanoa molemmin puolin 3kk:n irtisanomisajalla.
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