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Maatalousneuvos on maatalou-
den kirjanpito-ohjelma. Lisäomi-
naisuuksia: maatalouskirjanpito 
Plus, ammatinharjoittajan kirjanpi-
to, liikekirjanpito, laskutus, osto-
reskontra ja palkanlaskenta.

Maatalousneuvos on monipuolinen 
sähköinen taloushallinto ja se soveltuu 
tilitoimistoille, viljelijöille, yrittäjille ja 
yhdistyksille. Sisäinen pankkiyhteys, ly-
hyemmin WS-yhteys helpottaa maksu-
jen käsittelyä ja hallintaa ilman erillistä 
verkkopankkimaksamista.

Maatalousneuvoksesta on tarjolla myös 
paikkariippumattomasti eri sijainneissa 
käytettävä SaaS-palvelu. SaaS-palvelus-
sa usea henkilö voi käsitellä ja tarkastel-
la taloustietoa, joka on aina ajan tasalla. 

Oma taloustieto          
kätevästi hallinnassa



Lisätietoja antaa ja oikean kokonaisuuden 
kartoittamisessa sinua auttaa Suonentiedon 
myynti. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Puh. 017-264 2642
myynti@suonentieto.
www.suonentieto.

Maataloudenkirjanpito
Maatalousneuvos kirjanpito-ohjelmalla teet maa- ja 
metsätalouden verokirjanpidot, arvolisäverolaskelmat 
sekä veroilmoitukset

OhjelmanOhjelman tilikartasta löytyy kaikki maataloudessa, metsätaloudessa ja yk-
sityistaloudessa tarvittavat tilit. Kirjanpito sisältää tositteiden syöttämistä 
helpottavia automatisoituja toimintoja sekä selkeät hakuominaisuudet. 
Veroilmoitukset ja kausiveroilmoitukset paperille tai sähköinen aineisto 
verottajalle. Verolaskenta auttaa ennakoimaan ja optimoimaan maksetta-
van veron määrän.

Maatalousneuvos Plus sisältää laajemmat ominaisuudet kannatta-
vuuden seurantaan, kustannuspaikat, tuloslaskelmat, taseet ja kohdekoh-
taisen poistolaskennan. Voit tehdä myös yhtiömuotoisen maatalousyri-
tyksen liikekirjapidon, tilinpäätökset, liikeverolomakkeet ja maatalouden 
liitelomakkeen 7M. Pankin sähköisen tiliotteen voi lukea kirjanpitoon, hel-
pottaen kirjanpidon täsmäyttämistä ja ehkäisee virhekirjauksia.

Laskutus
TTuoterekisteriin voit syöttää rajatto-
masti tuotteita ja antaa  arvonlisäve-
roprosentit sekä kirjanpidon myynti-
tilitiedot. Asiakkaan tiedot tallentu-
vat asiakasrekisteriin avustaen seu-
raavien laskujen lisäämistä.  Laskut 
voit tulostaa paperille  tai lähettää 
asiakkaalle sähköpostilla suoraan 
ohjelmasta. 

Myyntireskontran avulla seuraat saa-
tavia ja teet tarvittaessa maksumuis-
tutukset.  Myyntilaskut ja suoritukset 
tallentuvat kirjanpidon tositteiksi 
kertakirjauksella. auttaa ennakoi-
maan ja optimoimaan maksettavan 
veronmäärän.

Laskutus Plus sisältää laajemmat ominaisuudet vaativampiin käyttötilantei-
siin. Siitä löytyy sähköinen verkkolasku, lähete/ toimitusseuranta, ryhmälasku-
tus sekä monipuoliset myynnin seurantaraportit.

Verkkolaskupalvelulisätoiminnolla voit lähettää laskut suoraan ohjelmasta verk-
kolaskuina kumppanioperaattorillemme, joka välittää laskut eteenpäin ja tarvit-
taessa tulostaa sekä postittaa laskut puolestasi.

Liikekirjanpito
Nykypäivän maatilojen taloushallintotarpeet ovat laajentuneet perinteisestä 
maatilakirjanpidosta liikekirjanpitoon. Maatalousneuvoksen liikekirjanpidon 
lisäominaisuudet vastaavat näihin kasvaneisiin tarpeisiin.

Liikekirjanpidolla hoidat ammatinharjoittajan, oy-, osuuskunta-, ky- ja ay-muo-
toiset kirjanpidot sekä veroilmoitukset verottajalle paperisena tai sähköisesti.

Palkanlaskenta
Maatalousneuvoksen palkanlasken-
nassa on suora yhteys tulorekiste-
riin. Voit lähettää ilmoitukset ja oh-
jelma saa tulorekisteristä vahvistuk-
sen ilmoituksen voimassaolosta.

Ajopäiväkirja
Ajopäiväkirjalla voit kirjata normaa-
lit ajosi ja päivärahasi, jotka ovat 
sitten helposti siirrettävissä kirjanpi-
toosi. 

Lisäksi voit tehdä ja tulostaa matka-
laskuja. Näin saat täyden hyödyn 
ajoistasi ja verottajakin on tyyty-
väinen.

Ostoreskontra
Ostoreskontran käyttö säästää vaivaa, aikaa ja samalla selvää rahaa. Ostores-
kontran sisäisellä pankkiyhteydellä laskut voit maksaa kätevästi suoraan ohjel-
masta ilman erillistä pankkiohjelmaa tai verkkopankkia.  Laskut kirjautuvat kir-
janpitoosi kertakirjauksella. Verkkolaskupalvelulla laajennettuna saat kaikki os-
tolaskut sähköisesti ostoreskontraan napin painalluksella. 

Toimittajasi voi lähettää sinulle tulevat laskut joko verkkolaskuina tai paperilas-
kuina kumppanioperaattorillemme skannauspalveluun. Saat ostoreskontraan 
aina laskusi sähköisesti ja skannatun laskunkuva liitteenä. Maatalousneuvos os-
toreskontralla hallitset ostolaskujen maksatuksen ja reskontran.

on monipuolinen


