MAATALOUSNEUVOS PALKANLASKENTA

PALKANMAKSUT KÄTEVÄSTI HALLINNASSA
Maatalousneuvos palkanlaskennalla hoidat kätevästi maatilan ja yritystoiminnan palkkahallinnon. Se soveltuu hyvin myös tilitoimiston palkkahallinnon työkaluksi. Ohjelma tukee sähköistä palkkahallintoa, palkkojen maksua ja siinä on suora yhteys Tulorekisteriin. Sisäisellä
pankkiyhteydellä (lisätoiminto) voit lähettää palkat suoraan ohjelmasta pankin maksatukseen.
Lisäät yrityksesi tuottavuutta ja tehokkuutta
Maatalousneuvos palkanlaskennalla lisäät tilitoimistosi, maatilasi tai yrityksesi tuottavuutta ja
tehokkuutta, sillä palkanlaskentarutiinit, tilitys- ja ilmoitusmenettelyt selkeytyvät ja helpottuvat. Ohjelma laskee palkansaajien ennakonpidätykset, TyEL-maksut, työttömyysvakuutusmaksut ja muut pidätykset sekä tilitykset automaattisesti. Työnantajan sivukulujen, kulukorvausten ja luontoisetujen arvot sekä työntekijältä pidätettävät eläke- /työttömyysvakuutusmaksujen perusteet ovat aina ajan tasalla. Palkanlaskenta toimii yhteen Maatalousneuvoskirjanpidon 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, Tulorekisteriin ilmoitettavaksi tai maksettavaksi.
Kuvassa palkan ilmoittaminen tulorekisteriin.
Palkanlaskennasta on suora yhteys pankkiin ja Tulorekisteriin, jolloin maksaminen ja ilmoittaminen tapahtuvat napin painalluksella.
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Suora yhteys Tulorekisteriin ja palkan tulorekisterivaiheen tilannetiedon päivitys.
Palkkalajien lisäys ja muokkaus.
Päivätapahtumaseuranta mahdollistaa työntekijän
työsuoritteiden, luontoisetujen ja vähennysten kirjaamisen päiväkohtaisena
• päivätapahtumien erittely työntekijästä
• tapahtumien yhteenveto päivittäin tapahtumalajeittain ryhmiteltynä
• tapahtumien yhteismäärät annetulta aikaväliltä
työntekijöittäin ryhmiteltynä
Työsopimus, työtodistus, ulkomaalaisen rekisteröintiilmoitus ja työntekijän tosite, hakemus progressiiviseen verotukseen, lähdeverokorttihakemus ja valtakirja verottajaa varten.
Palkkamalliin voi tallentaa työntekijän palkalle vakiona lisättävät palkkarivit.
Kirjanpitotosite ja siirto kirjanpitoon maksetuista palkoista.
Työaikatapahtumien kirjaus ja työaikaraportti työntekijöittäin.
Työntekijärekisteri
• työntekijän tunnistetiedot
• myös ulkomaalaiset työntekijät ja asumisperusteisen sosiaaliturvan ulkopuolelle jäävät työntekijät
• ennakonpidätyksen tai lähdeveron pidätysperusteet, eläkevakuutus-, työttömyysvakuutus-, sairaus- ja tapaturmavakuutusten maksuperusteet.
Palkkojen sivukulujen prosentit, luontoisetujen arvot,
kulukorvausten arvot työntekijän eläke- ja työttömyysvakuutusprosentit.
Palkkalajirekisteri
• palkkalaji liitetty valmiiksi oikeaan tulolajiin
• 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) sekä työkalukorvaukset
• voit määrittää haluamasi palkkalajit, jotka tulevat
aina oletuksiksi uuteen palkanmaksutapahtumaan
Palkanmaksun lisääminen ja käsittely
• Palkan lisäys yksittäiselle työntekijälle tai usealle
samalla kertaa.
• Työntekijän palkkamalliin tallennetut palkkarivit
tulevat oletuksen uudelle palkalle.
• Palkanmaksutapahtuman käsittelyssä näet palkkalaskelman siinä muodossa kuin se tulostuu.
• Uudelle palkanmaksulle voit lisätä haluamasi
palkkalajirivit, palkkalajille määrän, yksikköhinnan, kertoimen ja selitteen.
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Palkkalajin poiminta/haku nimellä tai tunnuksen
alkuosalla.
• Ohjelma laskee automaattisesti ennakon- tai lähdeveron pidätyksen sekä työntekijän eläke- ja
työttömyysvakuutusmaksun pidätykset.
▪ Vuositulorajaan perustuva ennakonpidätys.
Ohjelma huomioi myös edellisten työnantajien maksamat palkat.
▪ Ennakonpidätyksen korjaus tarvittaessa
Palkanmaksu vaiheet: kesken, hyväksytty, maksettu,
kirjanpitoon siirretty; Tulorekisterin käsittelyssä, voimassa (hylätty).
Palkkojen maksu sähköisesti ohjelman sisäisellä
pankkiyhteydellä (lisäominaisuus) tai erillisellä Sepamaksuaineistolla.
Palkkalista halutulta päivältä tai ajalta manuaaliseen
maksatukseen.
Työantajasuoritusten ja palkkatietojen ilmoitusraportit
• Tulorekisterin palkkatietoilmoitus
• Tulorekisterin erillisilmoitus
• työnantajamaksujen viitesiirtotuloste
Tulosteet
• paperille, tiedostoon, sähköpostiin
• palkkalaskelma työntekijälle ja työnantajalle
• työntekijät yhteystietoineen
• palkkaperusteet ja palkkalajit
• palkkalaskelma työntekijälle ja työnantajalle
• palkkalista, palkkakorttituloste, palkat ajalta
• palkkatodistus
• luontoisetujen erittely
• palkkayhteenvetotosite annetulta ajalta tai valituista palkoista kirjanpitoa varten
• Palkka- ja työntekijätiedot säilyvät tietokannassa
tarvittaessa vuosia, joten voit tutkia ja tarkistaa
tietoja myös menneiltä vuosilta.

Laajennoksena sovittavat lisätoiminnot
• sisäinen pankkiyhteys pankkien WebServices-yhteyteen, jolla palkat voi lähettää ohjelmasta suoraan maksatukseen.
• sähköinen rajapintaliittymä Kassone Poiminta pilvipalveluun, josta työntekijöiden poimintatiedot
automaattisesti palkanlaskennan päivätapahtumiin.
SaaS-pilvipalvelu
•
•
•

SaaS-mallissa ohjelma ja tietokanta sijaitsevat
Suonentiedon SaaS-palvelussa.
Ohjelmaa voi käyttää eri sijainneista tietoturvallisesti.
Palkanlaskennan tietojen käyttöoikeus rajataan
vain palkkahallinnosta vastaaville käyttäjille.
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