PALKANLASKENTA

PALKANMAKSUT KÄTEVÄSTI HALLINNASSA
Balanssi palkanlaskennalla hoidat kätevästi yritystoiminnan palkkahallinnon. Se
soveltuu hyvin myös tilitoimiston palkkahallinnon työkaluksi. Ohjelman kehityksessä on käytetty hyväksi uusinta tekniikkaa ja se tukee sähköistä palkkahallintoa, maksatusta ja ilmoitusmenettelyä. Suonentiedon ohjelmia käyttävät tuhannet
asiakkaat meillä on vuosikymmenten kokemus talous- ja palkkahallinnon ohjelmien kehittämisestä ja ylläpidosta.
Lisäät yrityksesi tuottavuutta ja tehokkuutta
Balanssi palkanlaskennalla lisäät yrityksesi tai tilitoimistosi tuottavuutta ja tehokkuutta, sillä palkanlaskentarutiinit, tilitys- ja ilmoitusmenettelyt selkeytyvät ja helpottuvat. Ohjelma laskee palkansaajien ennakonpidätykset, Tyel-maksut, työttömyysvakuutusmaksut ja muut pidätykset sekä tilitykset automaattisesti. Päivitämme ohjelmaan vuosittain muuttuvat työnantajan sivukulujen, kulukorvausten ja
luontoisetujen arvot sekä työntekijältä pidätettävät eläke- /työttömyysvakuutusmaksujen perusteet. Päivitykset ja puhelintuki sisältyvät huoltosopimukseen. Ohjelmalla teet helposti sähköiset ilmoitukset verottajalle sekä työeläkeyhtiölle. Palkanlaskenta toimii yhteen Balanssi-kirjanpidon kanssa, joten palkanmaksut siirtyvät automaattisesti kirjanpidon tositteiksi oikeille tileilleen.
Selkeä käyttö
Ohjelman päänäkymässä on palkanmaksujen luettelo, jossa voit tarkastella ja valita haluamasi maksut muokattavaksi, tulostettavaksi tai maksettavaksi. Palkanmaksutapahtumat voidaan lajitella maksupäivän tai työntekijän mukaiseen järjestykseen, voit suodattaa esim. maksettavaksi hyväksytyt tai kirjanpitoon siirrettävät. Uusia palkkoja voi
lisätä yksittäisille työntekijöille tai työntekijäryhmälle.
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PALKANLASKENTA

Balanssi Palkanlaskennasta on 1-yritys, 10-yritys, minitilitoimisto ja tilitoimistoversiot.
Ominaisuudet











•
Päätoimen- ja sivutoimen ennakonpidätys sekä lähdeveron alaiset ulkomaalaiset työntekijät
Myös palkkiot, yleishyödyllisten yhteisöjen maksamat
korvaukset ja muut suorituslajit.
Kuukausi- ja 2 vk:n ansiorajan ennakonpidätyslaskenta
Palkkamalliin voi tallentaa työntekijän palkanmaksuun
lisättävät palkkarivit
Työntekijärekisteri
• työntekijän tunnistetiedot
• myös ulkomaalaiset työntekijät (suorituslaji A1) ja
asumisperusteisen sosiaaliturvan ulkopuolelle jäävät työntekijät
• ennakonpidätyksen tai lähdeveron pidätysperusteet ja suorituslajit, eläkevakuutus ja työttömyysvakuutusmaksuperusteet
Palkkojen sivukulujen prosentit, luontoisetujen arvot,
kulukorvausten arvot työntekijän eläke- ja työttömyysvakuutusprosentit
Palkkalajirekisteri
• erilaiset palkkalajit aika-, suorite-, loma-, sairausajan palkoille, palkanlisille ja lomakorvauksille
• työpalkkiot ja –korvaukset
• ateria-, puhelin-, auto-, asunto- ym. luontoisedut
• matkakorvaukset ja työvälinekorvaukset
• pidätykset palkasta
• vähennys ennen ennakonpidätystä (moottorisahavähennys), ulkomaalaisen työntekijän lähdeverohuojennus sekä työkalukorvaukset
• useimmin käyttämäsi palkkalajit voit merkitä Suosikkipalkkalajeiksi.
• omien palkkalajien lisäys
Palkanmaksun lisääminen ja käsittely
• Palkanmaksutapahtuman käsittelyssä näet palkkalaskelman siinä muodossa kuin se tulostuu.
• Laskelma päivittyy, kun lisäät, poistat tai muutat
palkkalajiriviä ja näet heti palkkasumman, pidätykset, korvaukset ja maksettavan määrän näytöllä.
• Uudelle palkanmaksulle voit lisätä haluamasi palkkalajirivit, palkkalajille määrän, yksikköhinnan, kertoimen ja selitteen. Palkkalajin poiminta/haku nimellä tai tunnuksen alkuosalla.
• Ohjelma laskee automaattisesti ennakon- tai lähdeveron pidätyksen sekä työntekijän eläke- ja työttömyysvakuutusmaksun pidätykset.
▪ Palkkakausikohtainen ennakonpidätys laskee
ennakonpidätyksen perustuen kauden tulorajaan.
▪ Vuositulorajaan perustuva ennakonpidätys portaikkoverokorttilaisille, muutosverokortille tms.
▪ Ennakonpidätyksen korjaus omalla palkkalajilla
• Palkkamalliin voit tallentaa työntekijän palkoissa
samoina toistuvat tiedot (kk-palkka tms.)
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Palkanmaksua voit korjata tai muuttaa tarvittaessa
joustavasti. Ohjelma antaa varoituksen, jos aiot
muokata jo maksettua palkkaa.
• Palkanmaksu vaiheet: kesken, hyväksytty, maksettu, kirjanpitoon siirretty
Palkkojen maksu sähköisesti – ohjelma muodostaa
palkoista Sepa -maksuaineiston pankkiohjelmalla edelleen lähetettäväksi.
Palkkalista halutulta päivältä tai ajalta manuaaliseen
maksatukseen.
Päivätapahtumaseuranta mahdollistaa työntekijän työsuoritteiden, luontoisetujen ja vähennysten kirjaamisen
päiväkohtaisena.
• päivätapahtumien erittely työntekijästä
• tapahtumien yhteenveto päivittäin tapahtumalajeittain ryhmiteltynä
• tapahtumien yhteismäärät annetulta aikaväliltä
työntekijöittäin ryhmiteltynä
• päivätapahtumat voidaan kohdistaa halutulle kohteelle.
Ilmoitukset paperilla ja sähköisesti
• Työnantajasuoritusten veroilmoitus ja sähköinen ilmoitusaineisto.
• Oma-aloitteisten verojen viitesiirtotuloste
• Tyel -ilmoitus kuukausi- tai vuositekniikalla.
• Palkansaajakohtainen erittely verottajalle puhtaalle
paperille ja sähköisenä aineistona
Muut tulosteet
• työntekijät yhteystietoineen
• palkkaperusteet ja palkkalajit
• palkkalaskelma työntekijälle ja työnantajalle
• palkkakorttituloste, palkat ajalta
• palkkatodistus
• palkkalajien yhteenveto työntekijöittäin halutulta
ajalta
• luontoisetujen erittely
• palkkayhteenvetotosite annetulta ajalta tai valituista palkoista kirjanpitoa varten
• ulkomaalaisen työntekijän tosite
• työsopimus, työtodistus, lähdeverokorttihakemus.
Palkkojen siirto kirjanpidon tositteiksi.
Työaikatapahtumien kirjaus ja työaikaraportti työntekijöittäin.
Palkka- ja työntekijätiedot säilyvät tietokannassa tarvittaessa vuosia, joten voit selata ja tulostaa tietoja myös
menneiltä vuosilta.
Varmuuskopiointi
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