
MUUT VELOITUKSET

MYÖHÄSTYNEEN AINEISTON KÄSITTELY tuntityönä
Ole meihin ajoissa yhteydessä, jos tiedät, ettet voi 
toimittaa kaikkea aineistoa ajallaan.

49 EUR

SÄHKÖPOSTITSE TOIMITETUT TOSITTEET
PAPERISENA TOIMITETUT TOSITTEET
Akauntu suosittelee verkkolaskutuksen hyödyntämistä. 
Ellei se ole mahdollista, voit itse lisätä tositteet suoraan 
Procountoriin tai hyödyntää Procountorin edullista 
ostolaskujen skannauspalvelua. Jos olet epävarma siitä, 
onko tosite riittävä tai mihin se kirjanpidossa kuuluisi 
liittää, neuvomme mielellämme. 

3 EUR
7 EUR

TILINPÄÄTÖSTYÖ

TILINPÄÄTÖSTYÖ tuntityönä
Pakettiin kuulumaton tilinpäätöstyö tai välitilinpäätös

79 EUR
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Tämän hinnaston mukaisia veloituksia sovelletaan paketin ylittäviin palveluihin ja tilanteissa, joissa hinnasta ei ole muuta sovittu. 
Pyrimme tarjoamaan kaikille asiakkaillemme paketin, jossa säännölliset tehtävät on sisällytetty edulliseen pakettihintaan.  
Toimintasi kasvaessa Akauntun palvelupaketin korottaminen ajantasaiseksi on maksutonta.

PALKANLASKENTA

PALKKALASKELMA
Sisältää tulorekisteri-ilmoitukset

24 EUR

Akauntun työjärjestyksen määrittelee lainmukainen tahti, ellei 
muuta sovita. Vaikka pyrimme tarttumaan tehtäviin aina ripeästi, 
välillä tulee tarvetta saada asiat hoidettua vielä vähän nopeam-
min. ASAP ja SOS -palvelut vaativat aina kirjallisen tilauksen 
sähköpostilla tai tekstiviestillä. 

KIRJANPITOTYÖ

JUOKSEVA KIRJANPITOTYÖ tuntityönä 49 EUR

VAATIVA KIRJANPITOTYÖ tuntityönä 79 EUR

LISÄTOSITE kotimaan myynti tai osto
Veloitus jokaiselta paketin ylittävältä tositteelta

2,50 EUR

LISÄTOSITE ulkomaan myynti tai osto
Veloitus jokaiselta paketin ylittävältä tositteelta

5 EUR

Aikaperusteiset veloitukset laskutetaan alkavalta 15 minuutilta. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

ALOITUSMAKSU

ASIAKKUUDEN ALOITUSMAKSU aloittava yritys
Palvelut alkavat kirjanpitovelvollisuuden alusta

80 EUR

ASIAKKUUDEN ALOITUSMAKSU siirtyvä asiakas
Ei sisällä mahdollista rästikirjanpitoa

160 EUR

AKAUNTUN KIIREPALVELUT

ASAP -PALVELU

As soon as possible - Kertaveloitus asiakkaan tilaaman 
alle 4 tunnin työn nostamisesta työjonon kärkeen.  
Mahdolliset päällekkäiset ASAP-tilaukset hoidetaan 
tilausjärjestyksessä.

60 EUR

SOS -PALVELU

Nyt on hätä! - Kertaveloitus asiakkaan tilaaman alle 4 
tunnin työn suorittamisesta viimeistään kahden tilausta 
seuraavan arkipäivän aikana. Edellyttää tilauksen hyväk-
syntää Akauntun toimesta. SOS-palveluna tilatut työt 
tehdään ennen muita.

120 EUR

Hyppää työjonon kärkeen!

ASAP

SOS

NYT MENNÄÄN  
     EIKÄ MEINATA!



ASIANTUNTIJAPALVELUT

VAATIVA ASIANTUNTIJANEUVONTA  
JA -SELVITYSTYÖ tuntityönä

98 EUR
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Tämän hinnaston mukaisia veloituksia sovelletaan paketin ylittäviin palveluihin ja tilanteissa, joissa hinnasta ei ole muuta sovittu. 
Pyrimme tarjoamaan kaikille asiakkaillemme paketin, jossa säännölliset tehtävät on sisällytetty edulliseen pakettihintaan.  
Toimintasi kasvaessa Akauntun palvelupaketin korottaminen ajantasaiseksi on maksutonta.

MUUT PALVELUT

Akauntun palvelupaketit räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Asiakkaan palvelupaketin ja tämän hinnaston ulkopuoliset palve-
lut tehdään tuntiveloituksella tai tarjouksen mukaan. Voit myös aina pyytää tarjousta kertaluontoisista palveluista. Tarjoamme palveluitam-
me mielellämme kiinteällä hinnalla, jos vain palvelun sisältö on mahdollista rajata riittävän tarkasti hinnoittelua varten.

Mikäli tarvitset jotain lisäpalveluitamme säännöllisesti, suosittelemme neuvottelemaan niiden sisällyttämisestä palvelupakettiisi. Pyrimme 
hinnoittelemaan paketit siten, että niiden kautta säännöllisesti ostetut palvelut ovat lisäpalveluhinnoittelua edullisempia. Palvelupakettien 
myötä saat palvelun edullisemmin ja me voimme paremmin varata palvelun tuottamiseksi riittävät resurssit. 

Akauntu tarjoaa monipuolisesti erilaisia asiantuntijapalveluita 
helpottamaan yrittäjän tai yhdistyksen vastuuhenkilön arkea. Ota 
meihin yhteyttä jo silloin, kun suunnittelet muutoksia toimintaasi. 
Käyttäessäsi asiantuntemustamme jo suunnittelu- tai pohdinta-
vaiheessa saat siitä parhaan mahdollisen hyödyn. 

Erilaiset asiakkaan tilaamat selvitykset, pöytäkirjaluonnokset, 
kokousmateriaalin valmistelu, avustus- tai  budjettiraporttien 
laadinta ovat esimerkkejä tarjoamistamme palveluista.

Kun kyse on esimerkiksi verosuunnittelusta, työoikeudellisesta 
neuvonnasta, yhdistys- tai yhtiöoikeuteen liittyvästä neuvonnas-
ta, palvelu on lähtökohtaisesti vaativaa asiantuntijaneuvontaa. Ti-
linpäätökseen liittyvä paketin ulkopuolinen selvitystyö on yleensä 
vaativaa selvitystyötä. 

Hyödynnä asiantuntemustamme myös kun olet tekemässä yhtiön 
tai yhdistyksen kannalta merkittäviä sopimuksia. Autamme sinua 
sopimuksen pienen printin sisällön avaamisessa.

PALVELUPAKETIN KAVENTAMINEN kertamaksu 50 EUR

PALVELUPAKETIN KOROTTAMINEN maksuton

Aikaperusteiset veloitukset laskutetaan alkavalta 15 minuutilta. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

49 EURASIANTUNTIJANEUVONTA JA -SELVITYSTYÖ 
tuntityönä

49 EUR

98 EUR

TULOSTETTAVAT AINEISTOT sivu
Asiakkaalle tulostetut paperiset aineistot

0,30 EUR

LASKUJEN MAKSATUS tuntityönä 49 EUR


