HYVÄT YRITYKSET

ilmoitus

Tilitoimisto jolla on kasvot
Hyvä tilitoimisto on yrittäjän paras tuki muuttuvassa maailmassa. Tällaisena tukena ja turvana on jo vuosikymmenet toiminut turkulainen Tilitoimisto Lahti Oy. Perinteinen tilitoimisto on
auttanut ja neuvonut asiakkaitaan läpi vero- ja lakimuutosten 1950-luvulta lähtien.
- Olemme lämminhenkinen palveleva tilitoimisto: tilitoimisto, jolla on kasvot, kuten eräs asiakkaamme kauniisti
sanoi. Meille saa aina soittaa ja meille
on helppo tulla käymään, sanoo Jaana
Rantala, yrittäjä jo toisessa polvessa.
- Tärkein voimavaramme on loistava ammattitaitoinen henkilökunta. Työ
on muuttunut valtavasti, mutta meidän on pystyttävä reagoimaan siihen
mitä tuleman pitää, kuten nyt ajankohtaisiin GDPR:ään ja rahanpesulakiin. Päivitämme osaamistamme koko
ajan. Muun muassa verottajalla on hyviä webinaarikoulutuksia, joita henkilökuntamme opiskelee täällä tänäkin syksynä.
Verotukseen onkin tulossa suuria
muutoksia vuoden 2019 alusta. Vuodenvaihteessa palkat ryhdytään ilmoittamaan tulorekisteriin, jolla palkansaajan verotiedot pyritään saamaan reaaliaikaisiksi. Samalla luovutaan eri viranomaistahoille tehtävistä vuosi-ilmoituksista.
- Asiakkaiden ei tarvitse siitä kuitenkaan huolehtia, koska me hoidamme
melkein aina myös yritysasiakkaidemme palkanlaskun, Rantala toteaa.
Toinen merkittävä muutos koskee viranomaisten sähköisiin palveluihin kirjautumisen mahdollistavaa
Katso-palvelua. Se korvataan vuoden
2019 aikana vahvalla Suomi.fi-tunnistuksella, minkä vuoksi tilitoimiston pitää saada uudet valtuudet kaikilta asiakkailtaan.

Tilitoimisto Lahdessa sinua palvelevat
Erkki Kaitsalmi, Heli Degerholm-Virtanen, Kati Kulo ja Jaana Rantala.
Sähköiseen taloushallintoon siirtymistä puoltaa sekin, että myös viranomaisilmoituksissa siirrytään koko ajan
yhä enemmän sähköiseen asiointiin.
- Sähköisten palveluiden myötä kirjanpitäjän työstä tulee yhä enemmän
neuvonantaja. Voimme katsoa asiakkaan tilannetta vähän syvemmältä, Jaana Rantala kertoo.
Tilitoimisto Lahti Oy:n asiakkaat ovat
pääasiassa pk-yrityksiä ja yhdistyksiä
Turun alueelta.
- Palveluumme on oltu ilmeisesti tyytyväisiä, sillä puskaradion kautta
on saatu asiakkaita myös pääkaupunkiseudulta ja muualta Suomesta – tuttavat ovat suositelleet meitä, Jaana Rantala hymyilee.

Sähköinen taloushallinto
säästää aikaa
Tilitoimisto Lahti Oy:n palveluihin kuuluvat kirjanpito, tilinpäätös, laskutus, veroilmoitukset, verosuunnittelu, tulosseuranta ja -ohjaus sekä palkanlaskenta, palkkailmoitukset, yhtiöiden perus-

tamiset ja muut yhtiöasiat ja tarvittavat
viranomaisilmoitukset.
Vaikka huomattavan suuri osa yrityksen asiakkaista haluaa edelleen perinteisen tositekirjanpidon, yhä enenevässä määrin siirrytään myös täyssähköisten taloushallinto-ohjelmien käyttäjiksi, kertoo Rantala.

- Suosittelemme sitä, sillä se säästää myös yrittäjän aikaa. Käytämme
Procountorin sähköistä taloushallinnon ohjelmistoa, jossa asiakkaalla on
reaaliaikaiseen kirjanpitoon sama näkymä kuin kirjanpitäjälläkin. Samassa
ovat myös myynti- ja ostoreskontrat sekä pankkipalvelut.
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