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ALVin palvelun tilikartta ohjaa järjestyksessä jo tehtyjen valintojen mukaan:
Bruttosumma -> Tyyppi (tuotto tai kulu) -> Kululajiryhmä -> Kululajiluokitus -> Verokanta

Lopuksi valitaan näkyvistä vaihtoehdoista tositteen oikea verokanta.

TUOTOT

1.1 Myyntituotot 1.2 Liiketoiminnan muut tuotot

- Palvelumyynti - Vuokratuotot huoneistosta

- Tavaramyynti - Liiketoiminnan muut tuotot

- Verkkokauppamyynti

- Vuokratulot 1.3 Rahoitustuotot

- Rakentamispalvelumyynti (käänteinen) - Korkotuotot

- Yhteisöpalvelumyynti (EU)

- Yhteisötavaramyynti (EU)

- Tavaramyynti EU:n ulkopuolelle (tavaravienti)

- Palvelumyynti EU:n ulkopuolelle (palveluvienti)

KULUT

2.1 Materiaalit ja palvelut 2.4 Toimitilakulut

- Ostot - Toimitilavuokra

- Jälleenmyytävien tuotteiden ostot - Lämmitys

- Teknisten tuotteiden ostot - Vesi ja jätevesi

- Verkkokauppaostot - Sähkö

- EU-tavaraostot - Jätehuolto

- Maahantuonti EU:n ulkopuolelta - Vakuutukset

- Yksityiskäyttö - Kiinteistövero

- Alihankinta - Korjauskulut

- Rakentamispalveluostot (käänteinen alv) - Muut toimitilakulut

- EU-palveluostot

- Muut ulkopuoliset palvelut

2.2 Henkilöstökulut 2.5 Ajoneuvokulut

- Kuukausipalkat - Ajoneuvovuokrat 

- Tuntipalkat - Ajoneuvojen polttoaineet ja käyttövoima 

- YEL-maksut - Ajoneuvojen huolto ja korjaus 

- TyEL-maksut - Renkaat ja autotarvikkeet 

- Tapaturmavakuutusmaksut - Ajoneuvojen julkiset maksut 

- Työttömyysvakuutusmaksut - Ajoneuvovakuutukset

- Ryhmähenkivakuutusmaksut

2.3 Vapaaehtoiset henkilösivukulut 2.6. Atk-laite ja -ohjelmakulut

- Koulutuskulut - Atk-laite ja -ohjelmisto vuokrat 

- Sisäiset palaverit ja hlökuntajuhlat - Atk-ohjelmistot, päivitykset ja ylläpito

- Työterveys - Atk-laitehuollot, korjaukset ja asennukset

- Kahvitarvikkeet - Atk-laitehankinnat (< 3v. kalusto)

- Työvaatteet

- Muut henkilösivukulut
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KULUT

2.7 Kone- ja kalustokulut 2.11 Hallintokulut

- Kone- ja kalustovuokrat - Taloushallintopalvelut

- Kone- ja kalustohuolto ja korjaus - Laki ja konsultointipalvelut

- Kone- ja kalustohankinnat (< 3v. kalusto) - Perintä- ja luottotietopalvelut

- Kirjat ja lehdet

2.8 Matkakulut - Jäsenmaksut

- Matkaliput - Puhelinkulut

- Taksikulut - Datasiirtokulut

- Hotelli- ym. majoitus - Posti- ja lähettikulut

- Ruokailut matkalla - Rahaliikenteen kulut

- Matkavakuutukset - Vastuuvakuutukset

- Paikoituskulut - Toimistotarvikkeet

- Muut matkakulut - Kokous- ja neuvottelukulut

- Kilometrikorvaukset - Muut vähennyskelpoiset liikekulut

- Päivärahat

- Ulkomaan päivärahat

- Ateriakorvaukset

2.9 Edustuskulut 2.12. Rahoituskulut

- Edustustilaisuudet - Korkokulut

- Edustuslahjat - 100% vähennettävä alv

- Edustusmatkat

- Muut edustuskulut 2.13 Ennakkoverot

- Ennakkoverot

2.10 Markkinointikulut

- Mainostoimistopalvelut

- Ilmoitusmainonta

- TV ja radiomainonta

- Muu internetmainonta

- Facebook-mainonta

- Google-mainonta

- Mainosmateriaali ja tarvikkeet

Alvin -palveluun kirjataan kaikki liiketoiminnan tulot ja menot, korot ja ennakkoverot,

sekä tavaroiden ja palvelun oma käyttö. Kirjaukset tehdään  maksuperusteisesti, eli niiden maksupäivänä.

Palveluun ei kirjata tulojen ja menojen maksutapahtumia, yksityisottoja tai panoja (rahan lähteitä ja käyttöjä).

Ei jäännösveroja (mätkyjä) tai veron palautuksia, eikä myöskään Alv-maksuja tai palautuksia.

Lainojen nostot ja maksut, varaston muutokset, poistot, myyntisaamiset, ostovelat kirjataan kerran vuodessa

veroilmoitukseen ja normaalisti myös kilometrikorvaukset ja päivärahat (jos nitä ei ole jo kirjattu kirjanpitoon).

Tässä on lyhyt ohje eri kululajien käyttämiseen. Lisäohjeita löydät myös tukisivustoltamme:

https://intercom.help/alvin-tuki/fi/
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TUOTOT

1.1 Myyntituotot

Myynnit voidaan erotella käytössä olevien kululajien mukaisesti, mutta voit myös käyttää pelkästään 

palvelu- tai tavaramyynti -kululajeja.

Ainostaan rakentamispalvelun käänteinen myynti sekä yhteisömyynti ja yhteisövienti tulee eritellä 

käyttäen näille kuuluvia kululajeja.

Jos myyt palveluita muihin EU-maihin joudut ottamaan huomioon laskutussäännöt palvelumyynnistä 

toiseen EU-maahan. Pääsäännön mukaisesti laskuun ei tule lisätä arvonlisäveroa yritysasiakkaille myytäessä 

sillä ostaja ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron omaan maahansa omalla arvonlisäveroprosentillaan. 

Myyntiajankohtana ostajan täytyy olla rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi toiseen EU-maahan 

ja sinun tulee lisätä myyntilaskullesi asiakkaan voimassa oleva VAT-koodi. Lisätietoja palvelujen myynnistä 

ulkomaille löytyy verottajan sivuilta ja VAT-koodit löydät täältä: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=fi

Kirjaa myyntituottoihin myös myynnin alennukset. Myyntituotot voit kirjata joko kuukausittaisen 

kassa- ja laskutusyhteenvedon avulla tai yksittäisinä myyntilaskuina tai esim. käteiskuitteina. 

Yhteenvedossa ja yksittäisissä tositteissa tulee näkyä verottoman myynnin osuus, alv euroina

ja prosentteina eri alv-luokkiin (24%/14%/10%/0%) jaoteltuina.

1.2 Liiketoiminnan muu tuotot

Tähän ryhmään kuuluvat mm. toimiminen omistaman huoneiston vuokratuotot tai 

vuokratuotot jotka veloitetaan alivuokralaiselta.

Kaikki avustukset (työllistämistuet, BF ja ELY-tuki, kaupungin tuet) sekä korvaukset

(sairaus tm. päivärahakorvaus) kuuluvat muihin tuottoihin.

HUOM! Starttirahaa ei kirjata toiminimen kirjanpitoon. Se on yrittäjän henkilökohtainen tuki.

1.3 Rahoitustuotot

Korkotuotot, osingot, perintätoimiston tilittämät perintätuotot

KULUT

2.1 Materiaalit ja palvelut

Tähän ryhmään kirjataan kaikki ne ostot ja palvelut mitkä on tarkoitettu joko edelleen

myytäväksi tai ovat niitä tuotannontekijöitä, joiden avulla syntyy myyntituottoja.

Tällaisia voivat olla edelleenveloitettavia palveluita tai esim. palvelualalla palvelun tuottamisessa

käytettäviä materiaaleja, joita ei varsinaisesti myydä, mutta joita ilman palvelua ei voi tuottaa.

Ostoja ei välttämättä tarvitse eritellä, mutta käytössä on eri kululajeja, mitkä helpottavat omien 

ostojen erottelua ja seuraamista. 

Yhteisöhankinnat, tuonti ja rakentamispalvelujen käänteiset ostot tulee eritellä omille tileilleen.

Ostot

Aineet ja tarvikkeet ovat valmistustoimintaa harjoittavan kirjanpitovelvollisen toimintaansa varten 

hankkimia hyödykkeitä kuten raaka-aineita ja apu- ja tarveaineita. Samoin myytävien tuotteiden 

pakkaustarvikeostot kirjataan tähän luokkaan. Mikäli aine ja/tai tarvike on ostettu myytäväksi, 

kirjataan se tähän luokkaan. Jos aine ja/tai tarvike tulee yrityksen omaan käyttöön, kirjataan se 

liiketoiminnan muihin kuluihin, kuten esim. toimitilakuluihin (siivoustarvikkeet), toimistotarvikkeisiin 

(kynät ja paperit) jne.
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Jäälleenmyytävien tuotteiden ostot

Tälle kululajille kirjataan niiden valmiiden tuotteiden ostot, jotka on tarkoitettu myytäväksi edelleen 

sellaisenaan.

Teknisten tuotteiden ostot

Tekniset tuotteet ovat mm. parturikampaamo-alalla tyypillisiä ostoja ja tämä luokka on kohdennettu

lähinnä em. toimialan käytettäväksi yllä olevan ostot -kululajin periaatteiden mukaisesti.

EU-tavaraostot ja palveluostot

EU –ostot ovat toisesta EU-maasta ostettuja tavaroita ja palveluja, joissa noudatetaan käännettyä 

verovelvollisuutta. Jotta osto olisi EU-osto arvonlisäverotuksen näkökulmasta, tulee laskulla 

näkyä tieto käännetystä verovelvollisuudesta (esim. reverse VAT charge) sekä ostajan VAT-tunniste 

(Suomen ytunnus ilman väliviivaa). EU -oston hinnaksi annetaan laskussa oleva summa ja 

valitaan se ALVkanta (prosentti) mikä olisi ko. tavaran/palvelun arvonlisäverokanta Suomessa. 

HUOM! Mikäli laskussa on kohdemaan arvonlisävero eikä mainintaa EU-tavaramyynnistä, tulee osto 

kirjata normaalisti (kotimaan) ostoihin eikä kohdemaan arvonlisäveroa saa vähentää. Tällöin käytetään alv 0%. 

Lisää EU –ostoista verottajan sivuilta: 

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohjehakusivu/48691/arvonlisaverotus_eutavarakaupass/ 

ALVin tekee käänteisen arvonlisäverokirjauksen ALV-laskelmalle (raportille) valitun alv-prosentin mukaisesti. 

ALV on samanaikaisesti sekä vähennettävä että tilitettävä alv, jolloin sen vaikutus maksettavaan arvonlisäveroon 

on +-0€, mikäli kyseessä ei ole edustuskulu tai muu verotuksessa poikkeava hankinta.

Lisätietoa EU-ostoista (yhteisöhankinnoista) myös tukisivullamme.

Yksityiskäyttö

Tätä kululajia käytetään yksityiseen käyttöön otettujen tavaroiden tai palvelujen kirjaamiseen. 

Yksityiskäyttö kirjaantuu negatiiviseksi kuluksi Materiaalien ja palvelujen ryhmiin. 

Huomaa, että yksityiskäytön ALV on sama kuin alkuperäisen oston ja että 850 euroon asti alvia ei tarvitse

palauttaa. Eli voit tähän rajaan asti kirjata käytön verottomana.

Muut ukopuoliset palvelut ja alihankinta

Ulkopuoliset palvelut kohdistuvat yrityksen harjoittamaan liiketoimintaan eli myytäväksi tarkoitettuihin 

tavaroihin ja palveluihin. Yrityksen kannalta ulkopuolisia palvelukuluja voivat olla mm. alihankinta- ja 

tuotekehitystyön ostaminen sekä suoritetuotantoon vuokratun työvoiman vuokrauskulut. Kuljetustoimintaa 

harjoittavan yrityksen ajoneuvohuolto-laskun työn osuus kirjataan tähän luokkaan. Tällöin huollon 

tarvikekulut kirjataan ostojen luokkaan. Yrityksen, joka ei harjoita kuljetusliiketoimintaa, ajoneuvokulut 

kirjataan kone- ja kalustokuluihin.

2.2 Henkilöstökulut

Tähän ryhmään kirjataan palkat ja niiden sivukulut. Huomaathan, että yhdenkertaiseen

kirjanpitoon ei kirjata TA-maksuja tai työntekijän osuuksia Tyelistä tai työttömyysvakuutuksista.

2.3 Vapaaehtoiset henkilösivukulut

Vapaaehtoiset henkilösivukulut ovat yrityksen omaan henkilökuntaan kohdistuvia kuluja.

Mikäli olet yksinyrittäjä, sinun tulee huomioida, että työterveyskulujen ja muiden työllistävien yritysten

vähennyskelpoiset kulut (tyky- ja lounassetelit) eivät ole aina vähennyskelpoisia, vaan näihin 

liittyy rajoituksia.
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2.4 Toimitilakulut

Toimitilakulut ovat yrityksen käytössä/omistuksessa olevan toimitilan kuluja. Mikäli työskentelet koti-

toimistolla ja haluat kirjata todellisia kuluja kirjanpitoon, tarkista tähän liittyvät ohjeemme tukisivustolta.

2.5 Ajoneuvokulut

Ajoneuvokulujen ryhmään kirjataan työssä käytettävien ajoneuvojen kulut. Mikäli käytät henkilö-

kohtaiseen omaisuuteesi kuuluvaa ajoneuvoa, tarkista näiden kulujen kirjaus ohje tukisivustoltamme.

2.6. Atk-laite ja -ohjelmakulut ja 2.7 Kone- ja kalustokulut

ATK-, kone- ja kalustohankinnat, joiden laskennallinen pitoaika on alle 3 vuotta, kuten esim. tietokoneet ja tabletit

kirjataan alle 3 vuoden kalustoksi. Mikäli pitoaika ylittää 3 vuotta ja hankinnan arvo on yli 1.000 euroa, 

tulee kulu aktivoida taseeseen ja kirjata poistot vaikutusajalle. PRO-versiossa tämä tehdään tilinpäätöksen

laatimisen yhteydessä, mutta LITE-versiossa sinun tulee itse huolehtia poistojen ilmoittamisesta 

veroilmoituksella. 

Kaikki hankinnat kirjataan aina kuitenkin palveluun, jotta näistä saadaan arvonlisäverovähennys alv-raportille. 

2.8 Matkakulut

Matkakulujen kirjaamisesta ja näihin liittyvistä lisävähennyksistä löydät ohjeen tukisivustoltamme.

2.9 Edustuskulut

Edustuskuluja ovat sellaiset asiakkaisiin, liiketuttaviin tai muihin yrityksen liiketoimintaan vaikuttaviin 

henkilöihin kohdistuneet tavanomaisesta vieraanvaraisuudesta tai muusta huomaavaisuudesta 

aiheutuneet menot, joilla liikkeenharjoittaja pyrkii uusien liikesuhteiden luomiseen, entisten säilyttämiseen 

tai parantamiseen tai muuten toiminnan edistämiseen. Edustusmenoihin kuuluvaksi katsotaan myös 

edustustilaisuuksien isäntien menot. Tavanomaisia edustamisen muotoja ovat 

kestitseminen (ruoka- ja juomatarjoilu), edustustilaisuuksien järjestäminen (omat tilaisuudet, teatteri, 

konsertit, urheilutapahtumat jne.), lahjojen antaminen sekä edustusmatkat (Lappiin, ulkomaille jne).

2.12. Rahoituskulut

Rahoituskuluja ovat korkokulujen lisäksi lainan nostoon liittyvät kulut sekä mahdolliset takauspalkkiot.

100% vähennettävä arvonlisävero käytetään silloin, kun saat laskun, missä veloitetaan ainoastaan arvonlisäveroa.

Kululajia käytettäessä koko syötetty summa kirjautuu arvonlisäsaamisiin, eikä kirjauksella ole tulosvaikutusta. 

2.13 Ennakkoverot

Ennakkoverot ovat verottajan määräämiä ennakkoveroja. Ennakoiden vapaaehtoisia täydennysmaksuja tai

ennakkojen palautuksia ei kirjata yhdenkertaiseen kirjanpitoon.

TUKI@ALVIN.FI WWW.ALVIN.FI


