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YRITTÄJÄLLE 

Ajankohtaista asiaa  

ProAgria Tilipalvelusta ja 

liiketoiminnan kehittämi-

sestä.  

PROAGRIAN YRITYSPALVELUISTA UUTTA VIRTAA  
YRITYKSESI TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN 
ProAgria haastaa yrittäjiä aktiivisesti kehittämään liiketoimintaansa, parantamaan  
palvelua ja panostamaan omaan osaamiseen. Menestyvä yritystoiminta perustuu  
yrittäjän osaamiseen, asiakastarpeen tunnistamiseen, kilpailukykyisiin tuotteisiin ja  
palveluihin sekä toimintaympäristön mahdollisuuksien hyödyntämiseen.   
 
Tarjoamme teille kattavan, yrityksen tarpeisiin hyvin sopivan palvelukokonaisuuden mm.  
liiketoiminnan suunnitteluun ja uudistamiseen, talouden, investointien ja rahoituksen 
suunnitteluun, palvelujen kehittämiseen palvelumuotoilun menetelmin, markkinointiin, 
sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseen ja tilipalveluihin.  
 
Tavoitteena on tukea maaseutuyritysten suunnitelmallista kasvua, uusiutumista ja  
taloudellista kannattavuutta yrittäjien hyvinvoinnista huolehtien.  Maaseudun kehittämis-
ohjelma 2014–2020 on valmistumassa. Yritystukea suunnataan yritysten investointeihin, 
liiketoiminnan uudistamiseen, uusien yritysten perustamiseen ja innovatiivisiin  
kokeiluihin.  
 
Nyt kannattaa hyvissä ajoin uudistaa liiketoimintasuunnitelmat, miettiä mitä tuote- ja pal-
velu-uudistuksia tarvitaan, suunnitella investoinnit ja valmistella rahoitus, jotta kaikki tar-
peellinen on valmiina hakujen käynnistyessä vuoden 2015 alussa. Syyskuun alusta alkaen 
ProAgria tarjoaa myös ELY-keskusten kautta tilattavia yritysten kehittämispalveluita. 

Lue lisää. 

 

LIIKENNELUVAT JA AMMATTIPÄTEVYYS TIELIIKENTEESSÄ  
Eri yhteyksissä on tullut vastaan hyvin erilaisia tulkintoja maa- ja metsätalouden ja muun 

liiketoiminnan harjoittajalle asetetuista vaatimuksista liikennelupien, ammattipätevyys-

vaatimuksen ja ajokortin suhteen.   Lue lisää nettisivuiltamme liikenneluvista ja ammattipä-

tevyys vaatimuksesta. 

Lue lisää. 

 

KOTITYÖPALVELU VOI OLLA VEROTONTA 
Avun ostaminen kotitöihin ei nyky-päivänä ole enää vaikeaa. Kotityövähennys on  
madaltanut kynnystä. Jos asiakas kuuluu kunnan sosiaalipalvelujen piiriin, voi hän saada  
kotityöpalveluja myös täysin arvonlisäverotta.  

Lue lisää. 

 

LYHYT ALV-JAKSOTUS TARKENTAA RAHAN KIERTOA  
Arvonlisäveron kausi-ilmoitus annetaan tavallisesti kerran kuukaudessa. Pienyritys on kui-
tenkin oikeutettu pidennettyyn ilmoitusjaksoon erityisperustein. Usein veroihin ja kirjanpi-
toon liittyvät menettelyt tuntuvat vaikeilta ja siksi jotkut haluavat pidempää  
ilmoitusjaksoa.  

Lue lisää. 

 

ONKO TARPEEN PIDENTÄÄ OMA-ALOITTEISTEN  
VEROJEN ILMOITUS- JA MAKSUJAKSOJA? 
 Jos yrityksen liikevaihto on enintään 50 000 euroa kalenterivuodessa, arvonlisäve-

ron, ennakonpidätykset, työnantajan sosiaaliturvamaksun ja lähdeverot voi il-
moittaa ja maksaa neljännesvuoden jaksoissa.  

 Jos liikevaihto on enintään 25 000 euroa, arvonlisäveron voi ilmoittaa ja maksaa 
kalenterivuosittain ja muut verot neljännesvuosittain.  

Hakemus pidempään maksujaksoon on tehtävä siirtymistä edeltävän vuoden syyskuun 
loppuun mennessä. Lomake 4071 

Alkutuottajan hakemus oma-aloitteisten verojen ilmoitus- ja maksujaksojen muuttamiseksi. 
Pidennys kuten edellä syyskuun loppuun mennessä. Lomake 4070 

 

PROAGRIAN YRITYSASIANTUNTIJAT TUKENASI 

RAKENTAMISEEN  
LIITTYVÄ  
TIEDONANTOVEL-
VOLLISUUS 
Ensimmäiset ilmoitukset on 
annettu syyskuussa. Jätä ilmoi-
tus määräajassa, vaikka 
puutteellisenakin. Ilmoita tie-
dot, jos on rajatapaus, etkä ole 
varma ilmoittamisvelvollisuu-
desta. Ilmoitukset määräytyvät 
ostolaskun päivämäärän mu-
kaan (suoriteperuste). 

Ohjeita verohallinnon sivuilla: 

Urakkatiedot - usein kysyttyä 

Työntekijätiedot – usein kysyttyä 

Ilmoittamisen euromääräinen  
alaraja  

Tietojen toimittaminen ja  
korjaaminen  

Henkilöasiakkaat – usein kysyttyä 

Talotehdas ja rakennusliike  
yksityishenkilön työmaalla  

 

HYÖDYNNÄ  
KIRJANPIDON  
HINTAPORTAAT  
Kirjattavan aineiston kirjanpitä-
jälle viimeistään nyt toimittava 
voi vielä säästää! 

PATU-
TUNNUKSET 
Muutoksia on tulossa maksu-
päätesopimuksiin. Pankkien 
turvatunnukset eli patut pois-
tuvat vaiheittain. Mm. OP:n 
osalta muutos tapahtuu nyt 
vuodenvaihteessa. Muutos 
vaikuttaa myös niihin pcWakka-
käyttäjiin, jotka ovat hoitaneet 
maksuliikennettä Wakalla. Vuo-
den 2015 alusta on käytettävä 
joko WebWakkaa tai ajan-
tasaista pankkiohjelmaa. 

ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton  
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti 

Jos haluat poistaa nimesi uutiskirjeen osoiteluettelosta, ilmoita se tästä.   

Osoitelähteenä käytetty ProAgria keskusten asiakasrekisteriä.  
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