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KIRJANPITÄJÄN VINKIT – PÄIVITETTY 20.5.2020 

 

Tämä tietopaketti on Accountorin kirjanpitäjien kokoama ja tarkoitettu yrittäjille ja talousasioista 
vastaaville henkilöille avuksi talousasioiden hoitamiseen tänä covid19:sta johtuvana 
poikkeusaikana. Päivitämme tietopakettia jatkuvasti ja löydät uusimman tietopaketin osoitteesta:  

www.accountor.com/fi/finland/korona.  

 

 

 

Löydät tästä dokumentista vinkkejä seuraaviin aihealueisiin: 

1. RAHOITUS, AVUSTUKSET 

2. TYÖELÄKEYHTIÖT 

3. VEROHALLINTO 

4. YT-MENETTELY JA LOMAUTUKSET 

5. TILINPÄÄTÖKSET 

6. ULOSOTTO, KONKURSSIUHKA 

7. KASSAVIRTAENNUSTAMINEN 

8. VERKKOLASKUTUS 

9. ACCOUNTORIN KORONA-SIVU 

  

mailto:korona@accountor.fi
https://www.accountor.com/fi/finland/korona
http://www.accountor.com/fi/finland/korona


Kirjanpitäjän vinkit yrityksille korona-aikana  
 

  
 

2 (8)   
   

 

 
 

 

Tel. +358 20 744 2400 
korona@accountor.fi 

Keilaniementie 1 
02150 Espoo, Finland www.accountor.com/fi/finland/korona 

 

 

1  RAHOITUS, AVUSTUKSET 

 

1.1  SUOMEN HALLITUKSEN TOIMENPITEET 

Työ- ja elinkeinoministeriö on koonnut hallituksen päättämien tukien hakukanavat ja -ohjeet 
yhteen. Ohjeet on jaoteltu yrityksen koon sekä toimialan mukaan. Lue tästä lisää. 

 

1.2  AVUSTUKSET 

1.2.1  VALTIOKONTTORI 

Hallitus on valmistelemassa toimialasta riippumatonta kustannustukea yrityksille. Tuki on 
tarkoitettu niille yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut merkittävästi koronan takia ja joilla on 
vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Laki on tarkoitus valmistella pikaisella aikataululla. Tuen 
määrät ja ehdot tarkentuvat lain jatkovalmistelussa. Tuki haetaan Valtiokonttorista. Tukea voi 
hakea, vaikka yritys olisi saanut jo muista suoria koronatukia, mutta ne vaikuttavat Valtiokonttorin 
myöntämän tuen määrään. Hallituksen linjauksen mukaan ELY-keskusteen sekä Business 
Finlandin myöntämien koronatukien haut suljetaan, kun Valtiokonttorin kustannustukea koskeva 
hallituksen esitys annetaan. 

https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallitus-linjasi-yrityksille-uusi-kustannustuki-
koronaviruksen-vuoksi 

 

1.2.2  BUSINESS FINLAND 

Business Finlandilta voi hakea liiketoiminnan kehitysrahoitusta häiriötilanteissa. Yritykset, jotka 
työllistävät 6 – 250 henkilöä, voivat hakea avustusmuotoista rahoitusta (liiketoiminnan 
kehitysrahoitus häiriötilanteissa) Business Finlandilta. Avustusta voi saada ns. 
esiselvitysrahoituksena enintään 10 000 euroa ja kehittämisrahoituksen enintään 100 000 euroa. 
Lue tästä lisää. 

Accountor auttaa tukihakemusten liitteiden ja ennusteiden laatimisessa. Lue tästä lisää. 

Saadut hankerahoitukset tulee asettaa kirjanpidossa seurantaan ja käyttö raportoida. 
Tukipäätökset ilmoitetaan välittömästi kirjanpitoon, jotta seurantaan on mahdollista valmistautua. 
Lue tästä lisää. 

 

1.2.3  ELY-KESKUKSET 

Kehittämisavustukset koronavirusepidemian aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä 
kärsiville yrityksille on haettavissa ELY-keskuksilta. Tämä on suunnattu yrityksille, jotka 
työllistävät itsensä lisäksi enintään neljä henkilöä. 

Avustusta myönnetään ns. tilanneanalyysin tekemiseen (esim. uusien liiketoimintojen 
selvittämiseen ja suunnitteluun) ja/tai kehittämistoimiin (esim. tuotteiden ja palveluiden 
kehittämiseen). Tilanneanalyysia varten tukea voi saada enintään 10 000 euroa ja 

kehittämistoimiin 100 000 euroa. Lue tästä lisää. 

Accountor auttaa tukihakemusten liitteiden ja ennusteiden laatimisessa. Lue tästä lisää. 

Saadut hankerahoitukset tulee asettaa kirjanpidossa seurantaan ja käyttö raportoida. 
Tukipäätökset ilmoitetaan välittömästi kirjanpitoon, jotta seurantaan on mahdollista valmistautua. 
Lue tästä lisää. 

 

mailto:korona@accountor.fi
https://www.accountor.com/fi/finland/korona
https://tem.fi/koronavirus/toimintaohjeita-yrityksille
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallitus-linjasi-yrityksille-uusi-kustannustuki-koronaviruksen-vuoksi
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallitus-linjasi-yrityksille-uusi-kustannustuki-koronaviruksen-vuoksi
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/
https://www.accountor.com/fi/finland/tulos-ja-kassa-hallintaan
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/ohjeet-rahoituksen-saajalle/
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus
https://www.accountor.com/fi/finland/tulos-ja-kassa-hallintaan
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/ohjeet-rahoituksen-saajalle/
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1.2.4  TE-PALVELUT KORONATILANTEESSA YKSINYRITTÄJILLE 

YKSINYRITTÄJIEN TUKI 

Kaupungit ja kunnat myöntävät yksinyrittäjille avustusta toiminnan vakauttamiseen 
koronaepidemian vuoksi. Tuki haetaan yrityksen YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta. 

Kyseessä on 2 000 euron suuruinen kertaluonteinen toimintatuki, joka on tarkoitettu 
yritystoiminnan menojen kattamiseen, kuten vuokriin, eläkevakuutusmaksuihin, puhelinkuluihin, 
tilitoimistopalveluihin ja muihin menoihin. 

Tuki on määräaikainen ja voimassa vain pandemiasta johtuvan akuutin maksuvalmiuskriisin 
hoitamiseksi. Sitä voi hakea 30.9.2020 saakka. 

Avustusta voi saada yrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Tuki on 
yritysmuotoriippumaton. Yksinyrittäjäksi katsotaan myös esim. osakeyhtiö, jossa ei työskentele 
omistajayrittäjän lisäksi palkattua työvoimaa.  Lue tästä lisää. 

 

1.2.5  YRITTÄJÄLLÄ ON OIKEUS TYÖMARKKINATUKEEN 

Yrittäjällä on nyt oikeus työmarkkinatukeen 16.3.–30.6.2020. Yrittäjän on mahdollista saada 
työttömyysturvaa ilman, että yrittäjän tarvitsee lopettaa yritystoimintaa. Edellytyksenä on, että 
päätoimisen työskentelyn yrityksessä katsotaan päättyneen tai yritystoiminnasta saatava tulo on 
vähentynyt koronatilanteen vuoksi. Yrittäjän on ilmoittauduttava TE-toimistoon. Lakimuutos on 
voimassa 8.4.–30.6.2020. Hakemus tehdään Kelalle, joka maksaa yrittäjälle työmarkkinatukea. 
Lue tästä lisää. 
 

1.3  PANKIT JA RAHOITUSLAITOKSET 

Rahoitusasioissa ja lainojen maksuasioissa ole yhteydessä ensisijaisesti pankkiisi. Autamme, jos 
tarvitset apua rahoitusvaihtoehtojen vertailussa tai lainahakemusasioissa. Finnvera ja pankit 
joustavat maksujärjestelyissä. Koostimme tähän rahoituslaitoksien ilmoittamia ajankohtaisia 
asioita. 

 

1.3.1  FINNVERA 

Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääoman takauksella.  

1. Ota yhteys omaan pankkiisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 
2. Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman pankin 

kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 
3. Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääoman takauksella. 
Lue tästä lisää. 

 

1.3.2  AKTIA 

Aktia myöntää koronaviruksen tilanteen helpottamiseksi henkilö-. ja yritysasiakkailleen kahdeksan 
(8) kuukauden lyhennysvapaata. Haettava 30.5. mennessä. Lue tästä lisää. 

 

1.3.3  DANSKE BANK 

Danske Bank tarjoaa tukea ja joustavuutta koronaviruksen vaikutuksiin asiakkailleen. Lue tästä 
lisää. 

 

1.3.4  HANDELSBANKEN 

Handelsbanken voi myöntää lyhennysvapaata lainoille tilanteen mukaan 3-9 kk. Lue tästä lisää. 

mailto:korona@accountor.fi
https://www.accountor.com/fi/finland/korona
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/ajankohtaista/2020-03-31-02/index.html
https://www.kela.fi/tyottomyysturva-yrittaja
https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille
https://www.aktia.fi/fi/uutisarkisto?p_p_auth=K3OtvbHt&p_p_id=customerannouncementsportlet_WAR_customerannouncementsportlet&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_customerannouncementsportlet_WAR_customerannouncementsportlet_aid=1024762&_customerannouncementsportlet_WAR_customerannouncementsportlet__facesViewIdRender=view/view-announcement.xhtml
https://danskebank.fi/sinulle/artikkelit/2020/03/danske-bank-tarjoaa-tukea-ja-joustavuutta-koronaviruksen-vaikutuksiin-asiakkailleen?sc_cid=soc%7Ctw%7Cpb-art-koronavirus--32020%7C
https://danskebank.fi/sinulle/artikkelit/2020/03/danske-bank-tarjoaa-tukea-ja-joustavuutta-koronaviruksen-vaikutuksiin-asiakkailleen?sc_cid=soc%7Ctw%7Cpb-art-koronavirus--32020%7C
https://www.handelsbanken.fi/fi/henkiloasiakkaat/korona-kysymykset-ja-vastaukset
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1.3.5  NORDEA 

Nordea tarjoaa lyhennysvapaita asuntolaina-asiakkaille sekä pienille että keskisuurille 
yritysasiakkaille koronaviruksen takia. Lue tästä lisää. 

 

1.3.6  OP-RYHMÄ 

Osuuspankki tarjoaa taloudellista helpotusta asiakkailleen, joiden taloudenhoito on vaikeutunut 
koronakriisin vuoksi. Lue tästä lisää. 

 

1.3.7  S-PANKKI 

S-Pankki tukee suomalaisia koronaviruksen aiheuttamissa hankalissa taloudellisissa tilanteissa. 
Lue tästä lisää. 

 

1.3.8  SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄ 

Säästöpankki suhtautuu myönteisesti yritys- sekä maa- ja metsätalousasiakkaiden 
käyttöpääomarahoitustarpeisiin ja asiakkaat voivat saada kuusi (6) kuukautta lyhennysvapaata. 
Lue tästä lisää. 

 

1.3.9  LOWELL 

Mikäli koronavirus vaikeuttaa maksutilannetta, Lowell pyytää olemaan mahdollisimman pian 
yhteydessä uuden suunnitelman laatimiseksi. Lue tästä lisää. 

 

1.4  ACCOUNTOR LASKURAHOITUSPALVELU  

Accountor Laskurahoituspalvelu on vaivaton tapa muuttaa myyntisaatavat nopeasti rahaksi. 
Palvelun perustana on markkinapaikka, jossa käydään kauppaa yritysten välisistä 
myyntisaatavista. Laskurahoituspalvelu on saatavilla kaikille Accountor Online –asiakkaille. Lue 
palvelusta lisää täältä. 

 

2  TYÖELÄKEYHTIÖT  

2.1  MAKSUAJAN PIDEDENNYS 

Työeläkeyhtiöillä on mahdollisuus pidentää TyEL ja YEL -maksujen maksuaikaa kolmeen (3) 
kuukauteen työnantajien ja yrittäjien pyynnöstä. Lisämaksuaika koskee huhti-kesäkuussa 
erääntyviä maksuja, joissa palkat on maksettu helmi-toukokuun aikana. Maksuajalta ei peritä 
viivästyskorkoa, mutta vakuutusmaksukorko 2 % lisätään maksuun.  Ota yhteyttä eläkeyhtiöösi. 

ELO. Lue tästä lisää. 

ILMARINEN, Lue tästä lisää. 

VARMA, Lue tästä lisää. 

 

2.2  YEL MÄÄRITTÄÄ SAIRAUSPÄIVÄRAHAN MYÖS KARANTEENITAPAUKSESSA 

Yrittäjillä on oikeus koronakaranteenissa tartuntalain mukaiseen päivärahaan, joka määräytyy 
voimassa olevan työtulon mukaan. Tartuntatautipäivärahaa voidaan maksaa, kun henkilö on 
määrätty olemaan poissa työstään jonkin tartuntataudin, esimerkiksi koronaviruksen leviämisen 
estämiseksi. Lue tästä lisää. Kirjanpitäjäsi auttaa sinua tarvittaessa päivärahojen hakemisessa. 

 

mailto:korona@accountor.fi
https://www.accountor.com/fi/finland/korona
https://www.nordea.fi/henkiloasiakkaat/tuki/ajankohtaista-markkinoista-ja-asioinnista.html
https://news.cision.com/fi/op-ryhma/r/op-ryhma-tarjoaa-helpotusta-luottojen-maksuaikoihin-kotitalouksille-ja-pk-yrityksille,c3060362
https://www.s-pankki.fi/fi/kampanjat/korona/
https://www.saastopankki.fi/fi-fi/saastopankkiryhma/saastopankkikeskus/saastopankkiliitto/ajankohtaista/lisaa-tukea-ja-neuvontapalveluja-koronavirustilanteessa?utm_source=&utm_medium=social&utm_content=Muut_lisaa_tukea_ja_neuvoa_asiakkaillemme_awareness_fi&utm_campaign=Saastopankkiryhma_Oma_Sosiaalinen_Media
https://www.lowell.fi/lowell/uutiset-tiedotteet/news/lowell-varautuu-vahentamaan-koronaviruksen-haittoja-erityistoimenpitein/
https://www.accountor.com/fi/finland/palvelu/laskurahoitus
https://www.accountor.com/fi/finland/palvelu/laskurahoitus
https://www.elo.fi/tietoa-asiakkaille-koronatilanteessa
https://www.ilmarinen.fi/uutishuone/arkisto/2020/elakevakuutusmaksuihin-saa-joustoa/
https://www.varma.fi/muut/yhtiotietoa/ohjeita-koronatilanteessa/#26820-minulla-on-vaikeuksia-maksaa-tyel-laskut-ajallaan.-mita-voin-tehda
https://www.kela.fi/tyonantajat-tartuntatautipaivaraha
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2.3  TYÖNANTAJAN OSUUTEEN TYEL-VAKUUTUSMAKSUSSA ALENNUS 

Työnantajan osuuteen TyEL-vakuutusmaksua alennetaan 2,6 %-prosenttiyksikköä ajalla 1.5.–
31.12.2020. 
 

Työntekijöiden TyEL-maksu pysyy ennallaan. Maksualennus tullaan perimään takaisin 
korottamalla työnantajan maksua tilapäisesti vuosina 2022–2025. 

ELO, Lue tästä lisää. 

ILMARINEN, Lue tästä lisää 

VARMA, Lue tästä lisää. 

3  VEROHALLINTO  

3.1  MAKSUJÄRJESTELYT 

Voit hakea yrityksellesi maksujärjestelyä verojen maksuun helpotetuin ehdoin Verohallinnolta. Hae 
maksujärjestelyä OmaVerossa, jossa hakeminen on ollut mahdollista 25.3 alkaen. Voit hakea 
maksujärjestelyä myös Verohallinnon palvelunumerosta 029 497 028. 

Muutoksen ensisijainen tavoite on helpottaa erityisesti yritysten ja toiminimiyrittäjien 
maksuvaikeuksia koronavirustilanteessa.  Päätöksiä maksujärjestelypyynnöistä voi odottaa 
aikaisintaan kesäkuun loppupuolella.  

Lue tästä lisää. 

3.2  ARVONLISÄVEROJEN TAKAISINHAKU 

Yritys voi hakea vuoden 2020 tammi – maaliskuussa maksamiaan arvonlisäveroja takaisin 
tekemällä maksujärjestelypyynnön. Kyseessä on maksujärjestely, eli verot maksetaan 
myöhemmin takaisin. Pyynnön voi tehdä OmaVeron kautta tai puhelimitse 029 497 028  
(maksujärjestelyt ja perintä) 26.5.2020 alkaen. Maksujärjestelypyyntöjen käsittely alkaa 
kesäkuussa. 

Lue tästä lisää. 

3.3  ENNAKKOVEROJEN TARKISTUS 

Tarkista ennakkoverot ja hae tarvittaessa muutosta, jos tulot tai kulut eivät vastaa aikaisempaa 
arviota. Tällöin ennakkoveroa kannattaa muuttaa. Voit tarkistaa ennakkosi sekä hakea muutosta 
Omaverossa. Lue tästä lisää. 

Verohallinnon mukaan ennakkoveroja voidaan poikkeuksellisesti alentaa asiakkaiden ilmoituksen 
mukaan ilman välitilinpäätöksiä. Myös ennakkoveron eräkuukausiin voit hakea muutosta. 
Kirjanpitäjäsi auttaa sinua myös veroasioissa.  

 

3.4  VEROILMOITUKSILLE LISÄAIKAA 

Verohallinto myöntää yhteisöille ja yhteisetuuksille kuukauden lisäajan veroilmoitusten antamiseen 
koronatilanteen takia niille, joiden tilikausi on päättynyt joulukuun 2019 ja helmikuun 2020 välisenä 
aikana. Lisäaikaa ei tarvitse erikseen hakea, eikä lisäajalta luonnollisesti myöskään määrätä 
myöhästymismaksua. Lue tästä lisää. 

 

3.5  TULOREKISTERI-ILMOITUKSET 

Koronatilanne voi aiheuttaa yrittäjille, yrityksille ja kirjanpitäjille vaikeuksia hoitaa tulorekisteri-
ilmoitukset. Jos maksettujen palkkojen ilmoittamisen viivästyminen johtuu sairastumisesta, 
tulorekisterin myöhästymismaksua ei määrätä vuoden 2020 aikana. Lue tästä lisää. 
 
 

mailto:korona@accountor.fi
https://www.accountor.com/fi/finland/korona
https://www.elo.fi/uutiset/2020/tyonantajien-tyel-vakuutusmaksuihin-mahdollisesti-tilapainen-alennus
https://www.ilmarinen.fi/uutishuone/arkisto/2020/tyel-maksuihin-alennusta-loppuvuodeksi/
https://www.varma.fi/muut/yhtiotietoa/ohjeita-koronatilanteessa/#26820-minulla-on-vaikeuksia-maksaa-tyel-laskut-ajallaan.-mita-voin-tehda
https://vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/korona/verohallinto-tukee-yrityksiä-koronatilanteessa/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/koronatilanne-yritys-voi-hakea-arvonlisäveroja-takaisin-ja-maksaa-ne-myöhemmin/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/asioi-verkossa/tietoa-omaverosta/n%C3%A4in-haet-ennakkoveroa-ja-lis%C3%A4ennakkoa-omaverossa/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/yhteisöjen-veroilmoituksille-myönnetään-kuukauden-lisäaika/
https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meistä/tietoa-tulorekisteristä/ajankohtaista/uutiset/tulorekisteri-ilmoitusten-viivastymisesta-ei-myohastymismaksua-vuonna-2020/
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4  YT-MENETTEY JA LOMAUTUKSET 

4.1  MÄÄRÄAIKAINEN MUUTOS YT-MENETTELYIHIN JA LOMAUTUKSIIN 

Työmarkkinakeskusjärjestöt ja Suomen hallitus ovat sopineet koronakriisiä koskevista 
väliaikaisista muutoksista työlainsäädäntöön. 

Työsopimuslain mukaista 14 päivän lomautusilmoitusaika on määräaikaisesti lyhennetty 5 
päivään. Lomautusoikeus laajennettiin koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia samassa 
laajuudessa kuin se koskee toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia. Yt-neuvotteluaikoja on 
lyhennetty lomautustilanteessa myös 5 päivään. Lomautustilanteessa työntekijällä on oikeus 
työttömyysturvaan sekä oikeus purkaa työsopimus määräaikaisuudesta huolimatta.  

Lue tästä lisää. 

 

Accountorin lakimiehet konsultoivat sinua työsuhdejuridissa asioissa. Palveluistamme lisää tietoa 
sekä yhteystiedot täältä.  

 

5  TILINPÄÄTÖKSET  

5.1  TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISILLE LISÄAIKAA 

Kirjanpitolautakunta on antanut 25.3.2020 päätöksen 2020/2000, jonka mukaan tässä nykyisessä 
poikkeustilanteessa tilinpäätös voidaan tehdä kirjanpitolain (KPL 3:6 §) säätämästä määräajasta 
poiketen ilman erillistä hakemusta. Tämä poikkeuslupa koskee ennen 25.3.2020 päättyneitä 
tilikausia. 

Edellytyksenä on kuitenkin, että tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröinti on mahdollista 
laissa asetetun määräajan puitteissa, kirjanpitovelvollisen hallitus tai sitä vastaava toimielin tekee 
asiasta päätöksen ennen kuin tilinpäätös olisi tullut laatia kirjanpitolain mukaan ja edellä mainittu 
päätös ilmoitetaan tilinpäätöksen liitetietoina.  

Huomattavaa on kuitenkin, että Kirjanpitolautakunta ei voi vaikuttaa muiden lakien säätämiin 
määräaikoihin, esimerkiksi osakeyhtiölain säännökseen tilinpäätöksen vahvistamisesta, 
veroilmoitusten jättöaikaa koskeviin määräpäiviin tai yhtiöjärjestyksessä mainittuihin 
määräaikoihin. 

Lue tästä lisää.  

Autamme sinua tarvittaessa huolehtimaan, että yritykselläsi on edellytykset tälle kunnossa. Ole 
yhteydessä kirjanpitäjääsi.  

 

5.2  TILINPÄÄTÖSINFORMAATIOSSA HUOMIOONOTETTAVIA SEIKKOJA: 

Tilinpäätösinformaatiossa tulee huomioida seuraavia seikkoja: 

• Osingonjako ja osakeyhtiölain mukainen maksukykytesti 

• Negatiivinen oma pääoma – osakeyhtiölain mukainen varojen vähentyminen 

• Koronavirus tilinpäätösinformaation näkökulmasta 

• Toimintakertomuksen riittävä tilinpäätösinformaatio 

• Liitetietojen riittävä tilinpäätösinformaatio 

Lue tästä lisää  

 

5.3  YRITYKSILLE MAKSETTUJEN TUKIEN KÄSITTELY KIRJANPIDOSSA JA VEROTUKSESSA 

Kirjanpidossa tuet kirjataan yrityksen kirjanpidossa liiketoiminnan muihin tuottoihin. 

mailto:korona@accountor.fi
https://www.accountor.com/fi/finland/korona
https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/2020/03/20/korona-helpotuksia-lomautuksiin-ja-muuhun-tyolainsaadantoon/
https://www.accountor.com/fi/finland/tyosuhdejuridiikka
https://www.accountor.com/fi/finland/tyosuhdejuridiikka
https://kirjanpitolautakunta.fi/lausunnot-artikkeli/-/asset_publisher/omaehtoinen-poikkeuslupa-tilinpaatoksen-laatimisajan-pidentamiseksi-yksittaisessa-kirjanpitovelvollisessa
https://www.accountor.com/fi/finland/artikla/koronavirus-osakeyhtiolain-ja-tilinpaatosinformaation-nakokulmasta
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Tuloverotuksessa tuet ovat yrityksen veronalaista elinkeinotoiminnan tuloa. Tukien maksajat 
ilmoittavat yleensä tuet Verohallinnolle verovalvontaa varten. 

Arvonlisäverolaissa yrityksen kehittämistoimintaa varten myönnetyt tuet samoin kuin esim. 
yritysten kiinteiden kulujen kattamiseen myönnettävät tuet ovat yleensä tällaisia yleistukia, joista ei 
ole suoritettava arvonlisäveroa. 

 

5.3.1  YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA 

Mikäli työmarkkinatuki on maksettu yrityksen pankkitilille, se kirjataan kirjanpidossa joko 
yksityissijoituksena oman pääoman lisäykseksi tai velaksi omistajayrittäjälle. 

Työmarkkinatuki on yrittäjän henkilökohtaista veronalaista tuloa, josta KELA toimittaa 
ennakonpidätyksen tuen maksaessaan. Työmarkkinatuesta ei suoriteta arvonlisäveroa. 

Lue tästä lisää. 

 

6  ULOSOTTO SEKÄ KONKURSSIUHKA VÄLIAIKAISET MUUTOKSET 

6.1  VELKOJEN ULOSOTTOON LIEVENNYKSIÄ MÄÄRÄAJAKSI 

Ulosottolainsäädäntöön otettiin 1.5.2020 väliaikaisia lievennyksiä koronaepidemia vuoksi. 
Lievennykset ovat voimassa 1.5. – 31.10.2020 ja niitä on sovellettava myös lain 
voimassaoloaikana tehtäviin ulosottoihin, jotka ovat tulleet vireille ennen 1.5.2020. 

Väliaikaisella lakimuutoksella ulosottomiesten oikeutta myöntää velalliselle maksuaikaa 
pidennettiin kolmesta kuuteen kuukauteen. Lisäksi ulosottomiehet voivat myöntää vapaakuukausia 
koronaepidemian aiheuttamien maksuvaikeuksien vuoksi, mikäli ulosmittaus on jatkunut 
yhtäjaksoisesti tai lähes yhtäjaksoisesti vuoden. Finlex 289/2020 

 

6.2  KONKURSSIUHKAINEN MAKSUKEHOTUS "KASIPÄIVÄINEN" POIS KÄYTÖSTÄ 
MÄÄRÄAJAN 

Konkurssilakiin säädettiin muutos, jolla rajoitetaan määräajaksi velkojan oikeuksia hakea velallista 
konkurssiin. 

Konkurssin edellytyksenä on velallisen maksukyvyttömyys. Määräaikaisen muutoksen aikana 
velallista ei enää oleteta maksukyvyttömäksi sillä perusteella, että tämä ei ole viikon kuluessa 
velkojan maksukehotuksesta maksanut selvää ja erääntynyttä saatavaa (konkurssiuhkainen 
maksukehotus eli "kasipäiväinen"). Laki astui voimaan 1.5. ja on voimassa 31.10 saakka. Finlex 
291/2020 

7  KASSAVIRTAENNUSTE 

Useilla yrityksillä on nyt kassahallinnassa haasteita. Kassan hallinnan hallitsemiksi ja kassavajeen 
välttämiseksi tee kassavirtaennuste. Kassavirtaennuste auttaa näkemään, mihin saakka kassa 
riittää. Tee muutama eri versio kassavirran kehittymisestä –ainakin pahin skenaario ja 
todennäköinen vaihtoehto. Autamme mielellämme. Ole yhteydessä kirjanpitäjääsi.  

Tulos ja kassa hallintaan, asiantuntijamme auttavat sinua. Lue tästä lisää. 

 

 

8  VERKKOLASKUTUS 

Vallitseva koronatilanne ja Suomen rajojen sulkeminen vaikeuttavat paperilaskuliikennettä. 
Accountorin asiakkaiden laskuliikennettä operoiva Opus Capita on ilmoittanut, että paperisten 
ostolaskujen skannauspalvelu PDF-laskujen vastaanotto eivät toimi normaalisti. Skannauskeskus 
sijaitsee Tallinnassa, jonne liikennöinti on vaikeutunut. Toisin sanoen ostolaskut saattavat liikkua 

mailto:korona@accountor.fi
https://www.accountor.com/fi/finland/korona
https://uutiset.taloushallintoliitto.fi/news/yritysten-koronatuet-kirjanpito-ja-verotus-401980
https://www.accountor.com/fi/finland/palvelu/tulos-ja-kassa-hallintaan
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viiveellä ja asiakkaasi voivat saada lähettämäsi laskut viiveellä, jos ne on toimitettu edellä 
mainitulla tavalla. 

 

8.1  MITEN VARMISTAT LASKUJEN LÄHETTÄMISEN JA VASTAANOTTAMISEN? 

Lähetä myyntilaskusi aitona verkkolaskuna ja pyydä toimittajaltasi aito verkkolasku. PDF-lasku tai 
skannauspalveluun lähetettävä paperilasku eivät ole aitoja verkkolaskuja. Jos ole epävarma, onko 
sinulla valmius lähettää verkkolaskuja ole yhteydessä Accountoriin. Jos toimittajasi ei voi lähettää 
sinulle aitoa verkkolaskua, pyydä häntä ratkaisemaan asia. EU:n verkkolaskuja koskevaan 
direktiiviin tuli muutoksia 1.4.2020, jolloin yrityksien välisessä liiketoiminnassa on yrityksellä oikeus 
pyytää verkkolaskua. 

 

8.2  LISÄÄ TIETOA VERKKOLASKUTUKSESTA 

Voimme ottaa yrityksellesi verkkolaskutuksen käyttöön myös nyt poikkeusaikana. 

Löydät tietoa verkkolaskutuksen hyödyistä täältä kotisivuiltamme: 

https://www.accountor.com/fi/finland/artikla/sahkoinen-lasku-jo-peruskauraa-anna-asiakkaallesi-
mahdollisuus-maksaa-laskusi 

 

Ota yhteyttä korona@accountor.fi, niin voimme tarkastaa verkkolaskutilanteesi.  

 

9  ACCOUNTORIN KORONA-SIVU 

Seuraa Accountorin ajankohtaisia ja päivittyviä tiedotteita osoitteessa: 

www.accountor.com/fi/finland/korona 

  

Korona-asioissa lähetäthän kysymyksesi sähköpostiin: korona@accountor.fi 
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