Vero-optimointi lyhyesti
Vero-optimointi on Tilituki Pro ja Tilituki Pro Mini -ohjelmien lisämoduli, jolla voi laskea ja optimoida verovelvollisen ja
hänen puolisonsa verot. Verotusyhtymissä perusohjelma kattaa yhden yhtymäosakkaan puolisoineen. Laajemmilla
ohjelmaversioilla voi käsitellä useita yhtymän osakkaita.
Jos Tilituki Prolla tehdään maatilakirjanpitoa, ohjelma näyttää verojen määrän kulloisillakin valinnoilla suoraan
maatalouden ja metsätalouden verolomakkeiden alareunassa. Vero-optimointia voi kuitenkin käyttää minkä tahansa
kirjanpitotyypin yhteydessä. Verot voi laskea ja optimoida myös ilman, että ohjelmalla tehdään kirjanpitoa.
Vero-optimointi sisältää myös osinko-optimointi -osan. Osinko-optimoinnilla voidaan laskea osakeyhtiön ja sen
yrittäjäomistajan verojen yhteismäärä eri vaihtoehdoilla ja kokeilla, kuinka suuri osa tuloksesta kannattaa jakaa
osinkona ja kuinka paljon palkkana.

Kolmen kuvan sarja vero-optimoinnin merkityksestä
Ohjelman toiminta ja verojen määrä maatilakirjanpitoa tehtäessä
Kuvasarjan tapauksessa verosäästö on lähes 4000 euroa. Toisella maatilalla sama rastitus voi kuitenkin lisätä veroja
yhtä paljon. Asia on tapauskohtainen ja laskettava erikseen jokaiselle verovelvolliselle.
Ohjelma laskee verot uudelleen aina, kun mitä tahansa tietoa muutetaan. Verojen määrä näkyy ruudun alareunassa.
Esimerkkiyritys, valittu pääomatulo 20 %:

Sama yritys, valittu pääomatulo 10 %:

Sama yritys, valittu Kaikki ansiotuloa:

Verojen määrään ja oikeaan valintaan vaikuttavat edellä mainittujen rastien lisäksi mm. tasausvarauksen käsittely,
nettovarallisuus, poistot ja tulonjako. Myös omat ja puolison muut tulot vaikuttavat asiaan.
Jotta em. optimointia voidaan tehdä, pitää veronlaskentaan olla tallennettuna verovelvollisen ja puolison tiedot.
Kuvan alareunan sinisellä Veronlaskenta-linkillä pääsee näiden tietojen tallennukseen suoraan verolomakkeelta.

Vero-optimoinnin näytöt
Vero-optimointi sisältää kuusi kielekettä, joiden tiedot on syytä käydä lävitse. Useimmiten valtaosa kohdista jää
kuitenkin tyhjiksi. Asiat pyritään kysymään mahdollisimman yksinkertaisesti, joten verojen laskeminen ei vaadi mitään
erityistaitoja. Yleensä muutaman oman tuloasian tallennus riittää.
Vero-optimoinnin ei ole tarkoitus laskea tarkkaa verojen määrää vaan antaa pienellä vaivalla tarvittava tarkkuus.
Valmistaja ei vastaa missään tilanteessa ohjelman oikeasta toiminnasta. Olemme kuitenkin kuulleet asiakkailtamme
lukuisia kertomuksia ohjelman avulla säästetyistä suuristakin summista.
Ohjelma laskee verot uudelleen aina, kun mitä tahansa tietoa muutetaan. Verojen määrä näkyy ruudun alareunassa.
Veroasteikot ovat ohjelmassa valmiina, mutta niitä voi tarvittaessa muuttaa.
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