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EASING THE DECLARATION OF INTRASTAT
WITH LEMONSOFT SOFTWARE
The aim of this thesis is to clarify how Intrastat declaration can be eased with the help of
Lemonsoft software. The thesis has been written with the thought that the reader already has
basic Lemonsoft using skills.
The theory part of this thesis contains basic information of accounts payable, accounts
receivable, Intrastat and Lemonsoft. Basic understanding of these topics is important when
Intrastat reporting is put to use. Chapter five includes instruction of introduction of Intrastat
reporting. Following these instructions the reporting will succeed.
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1 JOHDANTO
Yrityksillä on yhä kasvavissa määrin käytössää sähköisiä palveluja taloushallinnon hoidossaan. Suuret yritykset varsinkin panostavat paperittomaan kirjanpitoon, jolloin kaikki kirjanpitomateriaali on sähköisessä muodossa, ja raportoinnit
hoidetaan myös sähköisesti. Lemonsoft on ohjelmisto joka sopii pienille ja isoille
yrityksille, sillä se kasvaa yrityksen kasvaessa. Yksi vielä vähemmän käytetyistä
ominaisuuksista on Intrastat -raportointi, jota tämä opinnäytetyö tarkastelee lähemmin.
Tämän opinnäytetyön tavoite on selvittää miten Lemonsoft -ohjelmistolla pystytään helpottamaan ja nopeuttamaan Tullin Intrastat -ilmoituksen tekoa. Teoriaosa käsittelee osto- ja myyntireskontraa, Intrastatia ja Lemonsoft ohjelmistoa. Jotta Intrastat -ilmoitus voidaan tehdä Lemonsoftin avulla, on käytössä oltava reskontrat, ja siksi myös niiden käytön ymmärtäminen on tärkeää.
Myöhemmin kappaleessa 5 käytetyn esimerkkiyrityksen Intrastat -ilmoittamisen
teko Lemonsoft -ohjelmistolla säästää kirjanpitäjältä aikaa, ja asiakkaalta rahaa,
sillä lukujen kerääminen yksitellen laskuilta voi vaatia yrityksestä riippuen työaikaa pahimmillaan jopa 12 tuntia, eli noin 1,5 työpäivää.
Opinnäytetyön opasosan tavoitteena on antaa jo Lemonsoftia käyttäneelle valmius raportoida Intrastat kyseisen ohjelmiston avulla, ja sitä aiotaankin käyttää
opetustarkoituksessa Turkulaisessa tilitoimistossa.
Kyseisessä tilitoimistossa tiedot Intrastatia varten on aiemmin kerätty Excel raporteille, ja ne eivät ole yhtä luotettavia kuin ohjelman antamat raportointitiedot. Tulli voi pyytää selvitysilmoitusta, jos Intrastatissa ilmoitetut tiedot eroavat
paljon arvonlisäveroilmoituksen yhteydessä annetuista yhteisöhankinta tai yhteisömyynti tiedoista.
Työ on rajattu käsittelemään Intrastat -ilmoituksen tekoa vain Lemonsoft ohjelmistossa.
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2 OSTO- JA MYYNTIRESKONTRA
Reskontra on taloushallinnossa rahaliikennettä helpottava osa-alue, ja sen toteutukseen on olemassa useita erilaisia taloushallinnon ohjelmistoja, ja sähköisen taloushallinnon yleistyttyä reskontrien käyttö onkin lisääntynyt. Reskontra
on pääkirjanpidosta erillään oleva osa- tai sivukirjanpito. Yleensä kirjaukset tehdään sekä reskontraan että pääkirjanpitoon samalla kertaa. Toisin kuin pääkirjanpitoon tehtävät kirjaukset, reskontrakirjaukset eivät ole kahdenkertaisia vientejä. (Ihantola ym. 2008, 216. Taloussanomat 2015.)
Osto- ja myyntireskontra ovat yrityksen väline seurata osto- ja myyntisaamisiaan. Reskontra on iso osa yrityksen kirjanpitoa, talouden seurantaa ja hoitamista, sillä sen avulla voidaan hoitaa yrityksen koko rahaliikenne. Reskontran avulla on helppo seurata ja valvoa rahaliikennettä. Arvonlisäverotuksen takia on
pidettävä suoriteperusteista kirjanpitoa, ja siksi jonkinnäköisen reskontran pitäminen on välttämätöntä, jotta saatavien ja velkojen täsmäyttäminen kuukauden
vaihtuessa onnistuu. (e-conomic 2015. Paksu 2009, 9.)

2.1 Myyntireskontra

Reskontra on jaettu osto- ja myyntireskontraan. Myyntireskontra on listaus yrityksen myyntilaskuista ja sen avulla seurataan yritykseen tulevaa rahaliikennettä. Myyntireskontran käyttö helpottaa myös maksunvalvontaa, eli erääntyneiden
saatavien perintää, sillä monissa ohjelmistoissa on mahdollista tulostaa lista
erääntyneistä laskuista ja samalla myös asiakkaille lähtevät maksukehotukset.
Yritykseen tulevat suoritukset vaikuttavat yrityksen maksukykyyn ja samalla tulokseen, joten se on erittäin tärkeä osa yrityksen toimintaa (Wikipedia 2015).
Myyntireskontran eri vaiheita ovat yleensä suoritusten kirjaaminen pankkitililtä,
niiden kohdistaminen avoimiin laskuihin sekä maksumuistutusten kirjaaminen ja
mahdollisten perintätoimien aloittaminen. (Kokki 2010, 9.)
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Myyntitilaus

Lasku myyntireskontraan

Suoritus pankkitilille

Kohdistus laskuun
myyntireskontrassa

Ei suoritusta, lasku
erääntyy

Maksukehotuksen lähetys

Pääkirjanpidon kirjaus

Perintä

Kuvio 1. Myyntitapahtuman kulku.
Kuviossa 1 yritys saa asiakkaaltaan tilauksen ja siitä tehdään lasku myyntireskontraan, ja se voidaan lähettää asiakkaalle paperisena tai sähköisenä, mikäli
asiakkaalla on sähköinen laskutus käytössään. Jos asiakas maksaa laskun
käyttäen viitenumeroa, kohdistuu maksu suoraan tiliotteelta oikealle laskulle
reskontrassa viitesuorituksena, ja lasku kuittaantuu maksetuksi. Jos maksua ei
ole tehty viitteellä, voidaan suoritus kohdistaa myös manuaalisesti oikealle laskulle. Kirjaus pääkirjanpitoon tapahtuu kun reskontran tapahtumat siirretään
kirjanpitoon, esimerkiksi kerran kuukaudessa. Jos asiakas ei ole suorittanut laskua eräpäivänä, voidaan asiakkaalle lähettää maksumuistutus, tai aloittaa suoraan perintä (Hautamäki, Marjaana 12.10.2015).

2.2 Ostoreskontra

Ostoreskontran avulla yritys hallinnoi omia ostolaskujaan ja niiden maksatusta.
Se on luettelo yrityksen ostoveloista eli saapuneista laskuista. Ostoreskontraan
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syötetään laskuja manuaalisesti, mutta toimittajarekisterin luominen helpottaa
laskujen syöttöä tulevaisuudessa. Osa yrityksistä on jo ottanut käyttöön sähköisen laskutuksen, ja suurin osa taloushallinnon sähköisistä ohjelmista ottaa sähköisiä laskuja vastaan, jolloin lasku kirjautuu suoraan ostoreskontraan. Tiliöintejä näissä laskuissa voi joutua muuttumaan, mikäli toimittajan taakse ei ole tallennettu ostotiliä, tai mikäli osto jakautuu useammalle kustannuspaikalle. Laskujen maksu tapahtuu myös manuaalisesti, mutta erääntyvistä laskuista on helppo
pitää kirjaa erilaisten raporttien avulla. Ostovelat esitetään taseessa omana lyhytaikaisten velkojen eränään. (Kokki 2010, 8.)

Ostotilaus

Ostolasku

Lasku kirjataan ostoreskontraan

Lasku maksetaan

Kuvio 2. Ostotapahtuman kulku.
Kuvio 2 esittää yksinkertaisen ostotapahtuman. Yritys tilaa toiselta yritykseltä
tuotteen tai palvelun, ja siitä lähetetään lasku, joka kirjataan ostoreskontraan.
Laskun erääntyessä se maksetaan joko suoraan reskontrasta tai erillisen pankkiohjelman avulla.
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3 INTRASTAT
INTRASTAT on Tullin hallinnoima järjestelmä, jonka avulla kerätään tilastotietoa
EU:n jäsenmaiden välisestä kaupasta, eli sisäkaupasta. Tilastotiedot ulkokaupasta, eli niin sanottujen kolmansien maiden kanssa käydystä kaupasta saadaan tullausjärjestelmästä. Tulli laatii keräämistään tiedoista Suomen virallisen
ulkomaankauppatilaston, joka lähetetään myös EU:n tilastotoimistolle Eurostatille.
Sisäkaupan tilastoinnista on määrätty kaikissa EU:n jäsenmaissa laintasoisina
säädöksinä. Tietoja käytetään pääasiassa ulkomaankauppatilastojen tekoon,
mutta niitä voidaan käyttää myös erilaisiin tilastollisiin tutkimuksiin ja selvityksiin.
Tilastoja käyttävät päätöksentekijät, suunnittelijat ja tutkijat. Tilastoja käyttävät
yksityinen ja julkinen sektori. Yritykset käyttävät tietoja tehdessään markkinatutkimuksia ja kehittäessään kaupallisia strategioitaan. Julkinen sektori seuraa
tilastotiedoilla mm. EU:n sisämarkkinoiden ja kansantalouden kehitystä. (Tulli
2015 a.)

3.1 Ilmoitusvelvolliset

Ilmoitusvelvollisia ovat arvonlisäverovelvolliset yritykset, joiden vuosituonti ja –
vienti ylittää määritetyn tilastointiarvon. Jokainen jäsenmaa määrittelee vuosittain tilastointiarvonsa niin, että pienet yritykset vapautuvat ilmoitusvelvollisuudesta, mutta tilaston laatu säilyy kuitenkin riittävän hyvänä. Suomessa vuonna
2015 ilmoittamisen kynnysarvo on tuonnissa sekä viennissä 500 000 euroa.
Yrityksen ei itse tarvitse seurata yhteisömyyntejään tai -ostojaan, vaan kokonaisarvoja seurataan yrityksen antamien kausiveroilmoitusten pohjalta, ja Tulli
lähettää yritykselle ilmoituksen ilmoitusvelvollisuuden alkamisesta. Ilmoitusvelvollisuus alkaa seuraavan kuukauden alusta ilmoituksen lähetyksestä. Tulli ilmoittaa myös jos ilmoitusvelvollisuus päättyy kynnysarvojen alle jääneiden ostojen tai myyntien seurauksena. Tilastotietoja ilmoitetaan erikseen yhteisöhankin-
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noista eli tuonnista, ja yhteisömyynneistä eli viennistä. Yritys voi olla ilmoitusvelvollinen vain tuonnista tai viennistä, tai molemmista. (Tulli 2015 b.)

3.2 Tilastoitavuus

Tilastoinnin ehto täyttyy, kun tavara fyysisesti liikkuu Suomen rajan yli (kuva 1.).
EU:n alueella valmistetut ja kolmansien maiden alkuperää olevat tavarat, jotka
ovat tullattu EU:n alueelle, ovat tilastoitavia tavaroita. Maksuliikenteellä ei ole
merkitystä tilastoinnissa. Tilastoilmoituksessa ilmoitetaan myös esimerkiksi ilmaislähetykset, mikäli ne täyttävät tilastoinnin edellytykset.

Kuva 1. Ilmoitusvelvollinen erilaisissa kauppatilanteissa. (Tulli 2015 c.)
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3.3 CN-nimikkeistö

CN-nimikkeistö on Euroopan Unionin yhdistetty nimikkeistö, jota käytetään ulkomaankauppatilastossa keskeisenä luokittelustandardina. CN-nimikkeistö perustuu Maailman tullijärjestön hallinnoimaan harmonisoituun järjestelmään, ja se
sisältää noin 10 000 tavaranimikettä. Nimike muodostuu kahdeksasta numerosta, joista kaksi ensimmäistä kertovat tuotteen ryhmän.

Kuva 2. Ote Tullin CN-nimikkeistön ryhmittelystä. (Tulli 2015 d.)
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4 LEMONSOFT
Lemonsoft Oy on suomalainen, vuonna 2006 perustettu yritys, jonka päätuote
on Lemonsoft -yritysohjelmisto. Yrityksen liikevaihto vuonna 2014 oli n. 3,8 miljoonaa euroa, ja henkilöstön koko oli 42 työntekijää. Lemonsoft on kasvava yritys, ja se onkin kasvattanut markkinaosuuttaan vauhdilla. (Lemonsoft Oy 2015
a., Taloussanomat 2015).

Ohjelmisto

Lemonsoft -yritysohjelmisto on toiminnanohjausjärjestelmä, joka koostuu useista moduuleista, joista asiakas voi aktivoida itselleen tarvittavat osat. Näin ohjelmisto mukautuu moneen eri käyttötarpeeseen ja toimialaan.

Kuva 3. Lemonsoft- yritysohjelmiston moduulit. (Lemonsoft 2015 b.)
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Seuraavassa käydään läpi muutamia Lemonsoftin käytetyimpiä moduuleita.

Johdon työkalut

Johdon työkalut -moduuli on tarkoitettu yrittäjälle tai sille, joka yrityksessä vastaa budjetoinnista ja kassavirran seuraamisesta. Johdon työkaluilla pystytään
seuraamaan muun muassa myyntiä ja budjetointia, myyjäprovisioita sekä kassavirtaa ja ostosopimuksia. Lisäksi se mahdollistaa dynaamisten raporttien katselun. Dynaaminen raportti tarkoittaa raporttia, joka ensin antaa oleelliset päätiedot, ja siitä pystyy porautumaan aina yksityiskohtaisempiin tietoihin. (Lemonsoft Oy 2015 c.)

Taloushallinto

Taloushallintomoduulia käyttää yrityksen kirjanpitäjä. Tähän moduuliin kuuluu
kirjanpito, osto- ja myyntireskontrat, tasekirja ja käyttöomaisuuskirjanpito, laskutus, kassa sekä pankkiyhteys. Taloushallintomoduuli on ohjelmiston niin kutsuttu peruspala, jonka suurin osa yrityksistä ottaa käyttöön. (Lemonsoft Oy 2015
d.)

Dokumenttien hallinta ja portaalit

Dokumenttien hallinta tarjoaa Lemonsoftin oman Lemonsoft Docs by M-Files
dokumenttien hallintaohjelmiston. Sen avulla kaikki tärkeät dokumentit ovat samassa paikassa, samassa ohjelmistoympäristössä.
Portaalit ovat laajennuksia, joita käytetään selaimella. Se mahdollistaa muun
muassa työtuntien kirjauksen ja matkalaskujen tekemisen muuallakin kuin oman
koneen äärellä. (Lemonsoft Oy 2015 e.)

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Satu Vallivirta

15

Logistiikka

Logistiikkamoduuli sisältää varastokirjanpidon, osto- ja myyntitilaukset, huoltotöiden käsittelyn ja Intrastat -toiminnon.
Yritys, jolla on varasto, on järkevää käyttää osto- ja myyntitilauspalikoita. Tällöin
pienet näppäilyvirheet jäävät pois, ja laskutus ja ostolaskujen tarkistus on helpompaa. (Lemonsoft Oy 2015 f.)

Asiakkuudenhallinta

Asiakkuudenhallinta mahdollistaa markkinointia ja tarjouslaskentaa helpottavia
palikoita. Asiakkuudenhallinnan avulla pystytään seuraamaan esimerkiksi lähteneiden tarjousten, hyväksyttyjen tarjousten sekä syntyneiden kauppojen määrää. Ohjelma myös laskee, montako tarjousta täytyy tehdä, jotta saadaan tietty
määrä kauppoja aikaiseksi. (Lemonsoft Oy 2015 g.)

Palkka- ja henkilöstöhallinto

Tällä moduulilla voidaan palkanlaskennan lisäksi käsitellä ja luoda matkalaskut,
työtekijöiden henkilöprofiilit sekä hoitaa työvuorosuunnittelu. Myös työajan seuranta on tällä moduulilla mahdollista. (Lemonsoft Oy 2015 h.)

Projektinhallinta

Projektin hallinnalla projektipäällikkö voi hoitaa resursoinnin, budjetoinnin ja projektin kustannuslaskennan. Tämä moduuli helpottaa varsinkin suurempien yritysten projektin hallintaa, sillä projektin eri vaiheet on helppo merkitä suoritetuiksi tai keskeytyneiksi ohjelman avulla. (Lemonsoft Oy 2015 i.)
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5 INTRASTAT -RAPORTOINTI LEMONSOFT OHJELMISTON AVULLA
Tässä luvussa käydään läpi kuvitteellisen yrityksen Muotivaate Oy:n liiketoiminnan vaiheet tuotteen luomisesta aina laskutukseen asti Lemonsoft -ohjelmiston
näkökulmasta.
Muotivaate Oy:n päätoimiala on tekstiilien, vaatteiden, jalkineiden ja nahkavalmisteiden agentuuritoiminta, eli se on myyntiliike, joka edustaa tiettyä tai tiettyjä
merkkejä, tässä tapauksessa kuvitteellista High Fashion -merkkiä. Muotivaate
Oy tuo High Fashion -merkkiä maahan, ja sillä on noin 15 jälleenmyyjää ympäri
Suomea.
Muotivaate Oy:n liikevaihto edellisellä tilikaudella oli noin 1,5 miljoonaa euroa, ja
sillä on yksi työntekijä palkkalistoillaan, joka hoitaa niin myynnin kuin ostotkin.
Yrityksen toiminta kasvaa koko ajan, ja se ottaa nyt käyttöönsä Lemonsoft ohjelmistossa myynti- ja ostotilaukset, sillä sen ostot muista EU-maista, tässä
tapauksessa Saksasta, ylittävät Intrastat -ilmoitusvelvollisuuden 500 000 euron
rajan.
Yrityksen toiminta Lemonsoftissa noudattaa usein seuraavaa kaavaa:
1. Asiakasrekisterin luominen
2. Tuotteiden luominen
3. Myyntitilauksen teko
4. Ostotilauksen teko
5. Ostolasku
6. Myyntilasku

5.1 Asiakasrekisterin luominen

Muotivaate aloittaa Lemonsoftin käytön luomalla asiakasrekisterin. Rekisteriin
lisätään toimittajat ja asiakkaat.
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Kuva 4. Asiakasrekisteri.
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Kuva 5. Ostoreskontra -välilehti.
Toimittajan luomiseen tarvitaan toimittajan nimi sekä tilinumero. Yleensä on hyvä laittaa myös toimittajan Y-tunnus, tässä tapauksessa kansainvälinen VAT tunnus, jotta toimittajaa ei luoda vahingossa moneen kertaan. Ohjelma hälyttää
jos samalle Y-tunnukselle yritetään luoda useampaa asiakasta.
Toimittajan luomisessa tärkeää on muistaa laittaa rasti ruutuun ”toimittaja”, sillä
silloin toimittaja tulee näkyviin ostoreskontran valintalistalle. Halutessaan voi
täyttää myös osoitetiedot, niin ne ovat helposti löydettävissä, jos niitä tarvitaan.
Toimittajille joiden tuotteet huomioidaan Intrastat -raportissa, tulee lisätä myös
toimitustapa. Tässä esimerkissä kaikki toimitukset hoitaa Posti.

Kuva 6. Asiakkaan luominen.
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Kuva 7. Yhteystiedot

Kuva 8. Laskutus ja tilaukset.
Asiakkaan luomiseen tarvitaan jo enemmän tietoja. Rekisteriin voidaan erikseen
määritellä laskutus- ja toimitusosoitteet, mikäli laskut menevät esimerkiksi suoraan tilitoimistoon. Yhteystiedot -välilehdelle voidaan lisätä yhteyshenkilön tiedot, jolloin ne on helposti löydettävissä tarvittaessa. Yhteyshenkilö tulee myös
näkyviin laskulle, jolloin varsinkin suuremmissa yrityksissä on helppo ohjata lasku tarkistettavaksi oikealle henkilölle.
Laskutus ja tilaukset -välilehdelle on hyvä lisätä asiakkaan maksuehto, varsinkin
jos se poikkeaa normaalisti annettavasta maksuehdosta.
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Laskutustavaksi voidaan määritellä paperi-, verkko- tai sähköpostilasku. Mikäli
valitaan verkkolasku, tulee täyttää verkkolaskutustiedot, eli operaattori, verkkolaskuosoite ja OVT -tunnus. Nämä tiedot saadaan yleensä asiakkaalta, mutta
verkkolaskutustiedot on löydettävästi helposti myös osoitteesta www.tieke.fi.
Asiakasrekisteriin voidaan määritellä myyntitili, samoin kuin tuotteenkin taakse.
Asiakasrekisteriin määritetty tili on vahvempi kuin tuotteen takana oleva tili, eli
jos asiakkaan takana on tili 3000 ja tuotteella 3010, tulee laskulle tili 3000.
Asiakkaan kohdalla rastitetaan ruutu ”asiakas” jolloin asiakas tulee valintalistoille myyntireskontrassa.

5.2 Tuotteen luominen

Seuraava vaihe on tuotteiden lisääminen tuoterekisteriin. Rekisteriin voidaan
luoda tuhansittain tuotteita, ja niitä voidaan lajitella eri ryhmiin ja kategorioihin.
Muotivaate Oy:n tapauksessa käytetään yksinkertaista tuoterekisteriä ilman tuoteryhmiä.
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Kuva 9. Tuotteen luominen.

Kuva 10. Toimittajatiedot.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Satu Vallivirta

22

Kuva 11. Yksiköt.

Kuva 12. Muut tiedot.
Luodaan tuote miesten housut. Perustiedot -välilehdelle tulee tuotteen nimen
lisäksi tieto siitä, onko tuote myytävä vai ostettava tuote, tässä tapauksessa
tuote on molempia, sitä ostetaan saksalaisyritykseltä ja myydään omille jälleenmyyjille. Perustietoihin tulee myös ohjehinta, eli hinta jolla tuote myydään
jälleenmyyjille. Muotivaate Oy:n tapauksessa tuotteita myydään ainoastaan laskulla, joten hinta on arvolisäveroton. Jos Muotivaatteella olisi oma myymälä,
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jossa tuotteita myytäisiin kassalla, tulisi olla rasti ruudussa ”verollinen”. Laskutusmyynnissä ohjelma lisää laskulle arvonlisäveron.
Perustiedoissa valitaan myös kokolajitelma, tässä tapauksessa kokolajitelman
nimi on vaatteet, ja koot ovat XS-XXL. Kokolajitelmat luodaan itse asetuksissa.
Toimittajatietoihin voidaan syöttää toimittaja, joka on luotu asiakasrekisteriin.
Tällä välilehdellä valitaan myös alkuperämaa, joka tarvitaan Intrastat ilmoituksen tekemisessä.
Yksiköissä määritellään missä yksikössä tuote myydään tai ostetaan. Yksiköitä
voivat olla esimerkiksi laatikko, lava tai paketti, ja näille yksiköille voidaan määritellä, montako tuotetta on laatikossa tai lavalla. Muotivaate Oy ostaa ja myy
tuotteensa kappaleina.
Välilehden oikeassa reunassa on rasti hinta-, varasto-, myynti- ja ostoyksiköissä, joka tarkoittaa sitä, että kappale on yksikkö jota käytetään näissä kaikissa.
Yritys voi esimerkiksi ostaa tavaransa lavoittain ja myydä kappaleittain, jolloin
pitää lisätä uusi yksikkö, ja rastittaa haluttu käyttö.
Muut tiedot välilehti on Intrastat -ilmoituksen kannalta tärkeä, sillä sinne määritellään CN-nimike, joka tulee ilmoitukseen. CN-nimekkeet luodaan itse asetuksista, ja ne voidaan nimetä halutulla tavalla, kunhan virallinen CN-koodi on Tullin ohjeen mukainen, kahdeksannumeroinen koodi.
Muihin tietoihin tulee myös myyntitili, joka näkyy laskulla, ellei asiakkaan taakse
ole syötetty tiliä, sekä ostotili.
Tuotteen tietoja pääsee muokkaamaan vielä myöhemminkin, mutta muokatut
tiedot eivät päivity vanhoille laskuille, ja esimerkiksi kokolajitelman muuttaminen
poistaa varaston saldot, eli täytyy olla tarkkana kun tietoja muokkaa.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Satu Vallivirta

24

5.3 Myyntitilaus

Kuva 13. Myyntitilaus.

Kuva 14. Tiedot myyntitilauksella.
Muotivaate Oy:n myyjän näyttelytilassa kävi asiakas Iina Vaate Vaateliike
Oy:stä tekemässä tilausta seuraavan kauden tuotteista. Myyjä oli luonut tuotteet
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tuoterekisteriin ja perustanut asiakkaat asiakasrekisteriin, ja hän pääsee nyt
suoraan tekemään myyntitilauksen Lemonsoftissa.
Myyntitilaukselle haetaan asiakkaan tiedot, ja syötetään halutut tuotteet. Vaateliike Oy tilasi naisten mekkoa, miesten housuja, miesten Kashmir- neuleita ja
naisten paitapuseroita.
Myyjä syöttää tuotekoodin ”koodi”- kenttään, jonka jälkeen aukeaa kokolajitelma
-ikkuna. Ikkunaan myyjä syöttää haluamansa koot, jonka jälkeen tilauksella näkyy tuotteen kokonaismäärä, sekä arvonlisäveroton hinta asiakkaalle. Myyntitilaus voidaan tulostaa asiakkaalle.

5.4 Ostotilaus

Myyntitilauksesta pystytään helposti muodostamaan ostotilaus.

Kuva 15. Ostotilauksen muodostus.
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Ostotilauslajiksi tulee tässä kohtaa valita kotimaan sijaan ulkomaa, jotta ohjelma
tietää että nämä tuotteet kuuluvat Intrastat -ilmoitusvelvollisiin tuotteisiin.
Ohjelma muodostaa tässä tapauksessa kaksi eri ostotilausta, sillä miesten ja
naisten tuotteet ovat eri toimittajien tuotteita. Tuotteen toimittaja voitiin määritellä tuoterekisterissä. Ostotilaukset -ikkunasta pääsee porautumaan itse ostotilaukselle.

Kuva 16. Ostotilaus.
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Kuva 17. Tulostettu ostotilaus.
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Muotivaate Oy:n tapauksessa ostotilaus tehdään suoraan saksalaistoimittajan
omaan selainpohjaiseen järjestelmään, jolloin myyjän on helppo tulostaa ostotilaus ja tehdä tilaus sen pohjalta toimittajan järjestelmään.

5.5 Tuotteiden saapuminen ja ostolasku

Toimittaja lähettää tilatut tuotteet ostotilauksen perusteella, ja ne merkitään
saapuneeksi varastoon.

Kuva 18. Saapumisen kirjaaminen.
Mikäli tuotteita tulee oikea määrä ja oikea kokolajitelma, voidaan valita merkitse
määrät -toiminto, joka kirjaa ostotilauksen tuotteet saapuneeksi. Mikäli tuotteita
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tuleekin eri määrä kuin tilauksella oli, voidaan saapuneet tuotteet merkitä myös
manuaalisesti saapuneiksi.

Kuva 19. Tulleiden tuotteiden merkitseminen.

Kuva 20. Myyntitilauksen tiedot.
Kun tuotteet on kirjattu saapuneiksi, avaa ohjelma ikkunan myyntitilaustiedoille,
josta voidaan valita toimita myyntitilaus -toiminto, joka toimii silloin, kun myös
varastolla on käytössä Lemonsoft ohjelmisto. Ostotilauksen tilaksi tulee tällöin
toimitettu. Mikäli tuotetta ei haluta lähettää vielä, tai lajitelma on puutteellinen,
voidaan toimita myyntitilaus -toiminto jättää tässä kohtaa valitsematta, tällöin
ostotiluksen tilaksi tulee jälkitoimitus. Jälkitoimitus tarkoittaa sitä, että puuttuvat
tuotteet ovat tulossa myöhemmin, ja ne voidaan sitten kirjata saapuneiksi. Mikäli kuitenkaan tuotteita ei odoteta enää saapuviksi, voidaan ostotilauksen saapuminen -ikkunassa poistaa valinta ruudusta hyväksy jälkitoimitukset, jolloin
tilaksi tulee toimitettu.
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Mikäli tuotteita puuttui, eikä niitä tule jälkitoimituksenakaan, voidaan mennä
myyntitilaukselle ja toimittaa tilaus saapuneilla määrillä.

Kuva 21. Toimituskirjaus.
Toimituskirjauksessa voidaan vielä valita, lähetetäänkö puuttuvat tuotteet jälkitoimituksen, mutta tässä tapauksessa kun tuotteita ei aiota lähettää jälkeenpäin,
voidaan poistaa valinta ruudusta JT. Tällöin myyntitilauksen tila muuttuu toimitetuksi, ja se voidaan laskuttaa asiakkaalta.
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Kuva 22. Ostolaskun kirjaus.
Toimittaja lähettää ostolaskun tilatuista tuotteista, ja se kirjataan ostoreskontraan. Ostoreskontran kannalta on tärkeää, että toimittajalla on oikeat tiedot
asiakasrekisterissä, jotta kun lasku maksetaan, menevät rahat oikealle tilille.
Mode Kleid AG:n tiedot on päivitetty asiakasrekisteriin, ostolasku voidaan luoda.
Tärkeitä tietoja ovat summa, laskun numero, maksuehto tai eräpäivä ja viitenumero tai maksun viesti. Laskun numero on hyvä laittaa, sillä kenttä osaa varoittaa jos kyseiselle toimittajalle on syötetty jo samalla numerolla lasku, näin vältytään tuplakirjauksilta. Maksuehdon tai eräpäivän merkitseminen on tärkeää,
jotta lasku näkyy erääntyneenä laskuluettelossa, ja se osataan maksaa ajallaan. Lasku myös tiliöidään ostoreskontrassa.
Lemonsoftin ostoreskontrassa on mahdollista lisätä laskun kuva tositteelle, ja se
voidaan laittaa hyväksyntäkiertoon, eli esimerkiksi Muotivaate Oy:n tapaukses-
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sa ostotilauksen tehnyt myyjä voi tarkistaa vielä että lasku on oikein, ja se voidaan maksaa.

Ostolaskujen maksu

Kuva 23. Aineiston muodostus.
Maksuaineiston muodostus -ikkunassa näkyvät kaikki yrityksen ostoreskontraan
kirjatut ostolaskut. Eräpäivä muuttuu punaiseksi kun lasku erääntyy, mistä on
helppo katsoa mitkä laskut maksetaan. Punaisella oleva rivi on vielä hyväksymätön ostolasku, ja sitä ei voi maksaa.
Maksuja voidaan syöttää myös ennakkoon, jolloin valitaan maksupäiväksi haluttu päivä. Tällöin erä säilyy lähetyskelpoisena maksuerät -toiminnossa.
Kun halutut laskut on valittu, muodostetaan aineisto. Tällöin syntyy maksuerä,
joka käydään lähettämässä pankkiin maksuerät -toiminnosta. Kun maksu näkyy
tiliotteella, voidaan maksuerä käydä suorittamassa, jolloin laskut muuttuvat ostoreskontrassa tilaan maksettu.
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5.6 Myyntilasku

Myyntitilaukselta voidaan käydä suoraan luomassa myyntilasku.

Kuva 24. Myyntilasku.
Myyntilaskulle siirtyvät myyntitilauksen tiedot. Myyntilaskulla ohjelma huomioi
myös sen, että tuotetta naisten mekko ei tullutkaan täyttä 40 kappaleen lajitelmaa, vaan lasku huomioi kahden tuotteet puuttumisen, ja niitä ei tietenkään laskuteta asiakkaalta. Mikäli kuitenkin puuttuva tuote olisi tulossa jälkitoimituksella,
siitä voidaan myöhemmin luoda oma laskunsa, jolloin suurempi erä voidaan
laskuttaa heti.
Lasku voidaan lähettää asiakkaalle joko paperisena tai sähköisenä laskuna.
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Kuva 25. Tulostettu myyntilasku.
5.7 Intrastat -raportti

Vielä ennen kun Intrastat -raportin saa tehtyä, tulee varmistaa muutama asia,
jotta raportti muodostuu oikein. Yritystiedoissa tulee olla yrityksen y-tunnus, jota
raportilla käytetään tiedonantajan arvonlisäverotunnuksena.
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Ostotilausta tehtäessä lajiksi valittiin ulkomaat, ja tässä kohtaa on hyvä vielä
tarkistaa, että ulkomaat -laji on valittu kauppatavaksi. Kauppatapa saadaan valittua asetukset, numerosarjat ja ostotilaukset.

Kuva 26. Kauppatapa.
Ulkomaat -lajin numero on yksi, jolloin se merkitään kauppatap. ruutuun. Intrastat -ilmoitusta varten voitaisiin perustaa myös oma laji, mikäli ostoja on myös
kolmansista maista, eli Euroopan ulkopuolelta.
Asiakasrekisteriin lisättiin ulkomaisten toimittajien taakse toimitustapa, tässä
esimerkissä Posti. Toimitustapa tulee lisätä myös valintalistoille kohtaan kulj.
muoto, jolloin se tulostuu myös raportille.

Kuva 27. Toimitusmuoto.
Tuotteelle lisättiin tuoterekisterissä CN-koodit, jotka voidaan määritellä valintalistoilla muut asetukset -kohdassa. Listalle lisätään Tullin virallinen koodi, ja sille
voidaan kirjoittaa oma selitys. Esimerkki alla.
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Kuva 28. CN-nimikkeet.
Valintalistoilla määritetään myös maakoodit, jotka valitaan tuotetiedoissa kohtaan alkuperämaa. Alkuperämaa on ilmoitettava Tullille, ja oikein määriteltynä
se tulee näkyviin Intrastat -raportille.
Tuotteen nimiketietoihin yksiköt -välilehdelle tulee määritellä onko tuote ostovai myyntiyksikkö, sekä bruttopaino ja pakkauksen paino. Ohjelma laskee raportille nettopainon vähentämällä bruttopainosta pakkauksen painon.

Kuva 29. Yksiköt -välilehti.
Kun kaikki tiedot on määritelty oikein, voidaan muodostaa Intrastat -raportti.
Raportille määritetään halutaanko tilasto tuonnista vai viennistä sekä kuukausi,
miltä ilmoitus halutaan tehdä, ja valitaan laske. Raportti muodostuu ensin pikkuikkunaan.
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Kuva 30. Intrastat -tilastointi.
Raportista voidaan tulostaa ilmoituslomake, jonka avulla on helppo täyttää tiedot Tullin sähköisessä palvelussa.
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Kuva 31. Lemonsoftin muodostama ilmoituslomake.
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Kuva 32. Esimerkki Tullin sähköisestä Intrastat -ilmoituslomakkeesta. (Tulli,
2015 e.)
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6 YHTEENVETO
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten Lemonsoft -ohjelmistolla voidaan
helpottaa Intrastat -ilmoituksen tekemistä. Tavoitteena oli se, että tämän opinnäytetyön avulla jo Lemonsoftia käyttänyt henkilö osaa tehdä Intrastat -raportin,
ja kaikki siihen johtavat toimenpiteet.
Vaikka itse ilmoittaminen helpottuu ja nopeutuu huomattavasti, on alun käyttöönotossa suuri työ. Lemonsoft tarjoaa Intrastat -raportointi mahdollisuuden,
mutta heidän oma ohjeistuksensa käyttöönottoon on erittäin suppea, ja ilman
aiempaa Lemonsoft -käyttökokemusta ei raportin muodostus luultavasti onnistuisi.
Opinnäytetyön edetessä huomaa, miten monta seikkaa tulee ottaa huomioon
monessa eri kohdassa, jotta raportointi ohjelmistolla onnistuu. Kokonaisuudessaan se on suuri prosessi, varsinkin jos tuotteet ja asiakkaat ovat jo olemassa,
ja tietoja pitää käydä lisäämässä yksitellen. Yrityksen kannattaa siis jo Lemonsoftin käyttöönottovaiheessa pohtia, tuleeko sen myynnit tai ostot EU-maista
ylittämään Intrastat -ilmoittamisen rajat, ja lisätä siihen vaadittavat tiedot rekistereihin jo alun massatuonnissa.
Voidaan sanoa, että raportointi Lemonsoft -ohjelmistolla on luotettavampaa kuin
raportointi manuaalisesti kerättyjen tietojen pohjalta, mutta tulee kuitenkin ottaa
huomioon, että Lemonsoftissa on monta vaihetta ennen raportointia, ja pieni
virhe yhdessäkin niistä saattaa vääristää raporttia.
Voidaan myös pohtia sitä, miten paljon Lemonsoft todellisuudessa nopeuttaa
koko prosessia, sillä vaikka itse ilmoitus nopeutuu huomattavasti, kuluu aikaa
myös tuotteiden luontivaiheessa oikeiden tietojen lisäämiseen. Esimerkiksi
opinnäytetyössä käytetyllä malliyrityksellä on vuodessa neljä kautta, ja kaikkiin
tulevat uudet tuotteet. Tuotteita lisätessä pitää löytää oikea CN-koodi, eli Tullin
järjestelmään syötettävä koodi. Jotkut toimittajat lisäävät tuotetiedot laskuille,
joiden avulla oikean koodin löytäminen on helppoa, mutta aivan samalla tavalla
kuin Excel -pohjaisessa raportissa kuluu koodien etsintään aikaa. Lemonsoftilla
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raportoinnissa aika käytetään vain eri kohdassa prosessia. Intrastat -ilmoituksen
jättöpäivä on joka kuukauden 15. työpäivä, joka on yleensä heti arvonlisäveroilmoituksen jättöpäivän jälkeen. Kirjanpitäjän kuukauden kiireisin aika on juuri
ennen arvonlisäveroilmoituksen jättöpäivää, joten Intrastat -ilmoituksen nopeutuminen siinä kohtaa on ajankäytön kannalta hyvä asia.
Mikäli Lemonsoft -ohjelmistosta ei ole aiempaa kokemusta, tämä opinnäytetyö
ei kuvaa koko prosessia tarpeeksi laajasti, mutta pienillä lisäyksillä tästä voisi
saada hyvän yleisohjeen aloittelevallekin käyttäjälle. Opinnäytetyötä tullaankin
käyttämään Turkulaisessa tilitoimistossa Intrastat -ilmoittamisen ohjeena.
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