
Myynti 044 240 5655
Tuki 0400 834 204

Kuvaa ja tallenna kirjanpitoon kuuluvat paperiset tositteet 

ALVin mobiilisovelluksella tai tallenna tositteet tietokoneelta 

ALVin-palvelussa.

Merkitse tositteelle tositteen perustiedot, kuten päiväys, 

kuvaus, hinta ja luokitus.

Yhdelle tositteelle voi tallentaa kerralla ainoastaan tuloja tai menoja,

ei molempia yhtä aikaa.

Zervant-myyntilaskutustiedot voit tallentaa palveluun joko yksi lasku kerrallaan 

tai kuukausittain tulo/meno-raportin mukaisesti. Yhteenvedossa tulee näkyä 

kunkin laskun numero, asiakas, verollinen ja veroton summa sekä veron 

määrä, mutta itse kirjauksen voit tehdä raportin yhteenvetorivin mukaisesti.

LASKUT

NRO PÄIVÄ ASIAKAS YHT.  (ALV 0%) ALV YHTEENSÄ

TAMMIKUU 2016 300,00 € 72,00 € 372,00 €

100001 20.1.2016 Matti Meikäläinen 200,00 € 48,00 € 248,00 €

100000 20.1.2016 Matti Meikäläinen 100,00 € 24,00 € 124,00 €

300 ,00€ 72 ,00€ 372 ,00  €

HELPPO KÄYTTÄÄ

KENELLE ALVIN ON TARKOITETTU?

ALVin LITE on tarkoitettu toiminimiyrittäjille, jotka haluavat laatia 

yhdenkertaisen kirjanpitonsa mahdollisimman vaivattomasti 

käyttäen omaa kännykkää. ALVin PRO:n avulla toiminimiyrittäjä 

osallistuu lisäksi oman kirjanpitonsa laatimiseen siten, että 

vuosittainen säästö on noin 60% verrattuna perinteisiin 

tilitoimistopalveluihin.

MIKSI JUURI ALVIN?

ALVin on testatusti markkinoiden helppokäyttöisin 

kirjanpitosovellus. Jos osaat ottaa kuvan kännykälläsi ja tiedät mitä 

tarkoitusta varten olet ostanut kuitissa olevan tuotteen, osaat 

käyttää myös ALVinia. Palvelussa on erinomainen tuki, mikä auttaa 

palvelun käyttöön ja kirjanpitoon liittyvissä asioissa. ALVin tarjoaa 

myös ohjeita ja usein kysyttyihin kysymyksiin vastauksia.

SÄHKÖINEN ARKISTO

ALVin toimii tilikauden aikaisen kirjanpitoaineistosi lakisääteisenä arkistona. Tämä 

arkisto on aina käytettävissä ja arkistossa oleva aineisto tuplavarmistettu. Voit tallentaa 

palveluun halutessasi myös takuu- ym. kuitteja. Kirjanpitolain mukaisen arkiston 10 

vuoden säilytystä varten toimitamme sinulle kerran vuodessa.

KIINTEÄ KUUKAUSIMAKSU

Kiinteä kuukausimaksu ilman piilokuluja tai yllättäviä 

vuosiveloituksia tilinpäätöksen tai veroilmoituksen laatimisesta. 

AMMATTIKIRJANPITÄJÄN TUKI

Tukipalvelussamme sinua avustavat ammattikirjanpitäjät. 

Vastaamme arkisin 48 tunnin kuluessa kirjanpidollisiin ja palvelun 

käyttöön liittyviin kysymyksiin. ALVin on kirjanpitäjä taskussasi.

Voit tarkastella, muokata ja tarvittaessa poistaa 

tallentamiasi tositteita ALVin-palvelussa.

Kirjanpito muodostuu automaattisesti tallentamiesi 

tositteiden perusteella.

Voit luoda ja tarvittaessa tulostaa tuloslaskelman ja 

alv-raportin haluamaltasi ajanjaksolta.

Arvonlisäverolaskelma lähetetään myös 

automaattisesti sähköpostiisi joka kuun 11. päivä. 

Sähköpostiviesti toimii samalla muistutuksena veron 

ilmoittamisesta ja maksamisesta.


