Hinnasto
Finvoicer Myynti
Avausmaksu
Vuosimaksu
Kuukausimaksu

0€
0€
4,90 € / käyttäjä

(sis. tuen ja jatkuvan päivityksen)

Laskumäärä / kk
1 – 99
100 – 199
200 – 499
500 – 999
1000 – 1999
2000 –

Postilasku
1,99
1,89
1,79
1,59
1,39
1,29

Sähköpostilasku
0,69
0,65
0,61
0,59
0,57
0,56

Verkkolasku
0,69
0,65
0,61
0,59
0,57
0,56

Liitteet ja lisäsivut
0,30 € / sivu
Postilasku ulkomaille
2,30 €
Itsetulostettavat laskut hinnoitellaan sähköisten laskujen hinnaston mukaisesti
Postitse lähetettävien laskujen hinnat sisältävät kirjekuoren, tulostuksen, postimaksun, postituksen ja
maksuvalvonnan sekä laskutukseen liittyvän asiakaspalvelun loppuasiakkaille, yli- ja alisuoritusten
selvittämisen ja viitteettömien suoritusten kohdistamisen.
Sähköisten laskujen hinnat sisältävät laskun lähetyksen ja maksuvalvonnan sekä laskutukseen liittyvän
asiakaspalvelun loppuasiakkaille, yli- ja alisuoritusten selvittämisen ja viitteettömien suoritusten
kohdistamisen.

Kuluttajan e-laskupalvelu

Finvoicer Osto
Avausmaksu
Vuosimaksu
Kuukausimaksu

0€
0€
4,90 € / käyttäjä

Avausmaksu
Vuosimaksu
Kuukausimaksu

99 €
0€
0€

(sis. tuen, jatkuvan päivityksen ja monipankkiyhteyden)

Laskumäärä / kk
1 – 99
100 – 199
200 – 499
500 – 999
1000 – 1999
2000 –

Hinta / kpl
0,89
0,87
0,85
0,83
0,81
0,80

Laskumäärä / kk
1 – 99
100 – 199
200 – 499
500 – 999
1000 – 1999
2000 –

Hinta / kpl
1,99
1,89
1,79
1,59
1,39
1,29
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Laskujen elinkaaripalvelut
Palveluiden avausmaksu
Palveluiden vuosimaksu
Palveluiden kuukausimaksu
Tekstiviestimuistutus
Maksuhuomautusten lähetys kirjeitse
Perintäkirjeiden ja muiden dokumenttien lähetys
Kirjeperintä
Trattamenettely
Trattojen protestointi
Maksusuunnitelmat ja seuranta
Velallistutkimus ja toimenpidesuositus
Toimeksiannon peruutus
Toimeksiannon lopetus riitaisena
Riitaisten toimeksiantojen selvitys
Oikeudellinen perintä (riidaton saatava)
Ulosottohakemus
Tuomion täytäntöönpanohakemus (UO)
Jälkiperintään siirto
Jälkiperintäprovisio
(veloitetaan myös peruutuksen yhteydessä)
Konkurssiuhkainen maksukehotus
Tietojen täydentäminen
Kaupparekisteritietojen hakeminen
Yrityksen luottotietojen tarkistaminen
Kuluttajan henkilötunnuksen tilaaminen
Aiheeton toimeksianto
Lisätyöt
Ulosoton maksukieltojen tilitys

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,20 € / kpl
1,99 € / kpl
1,99 € / kpl
*
*
*
*
20,00 € / toimeksiantokokonaisuus
*
*
60,00 € / tunti
**
40,00 € sisältäen viranomaiskulut
40,00 €
15,00 €
30,00 % alkuperäisestä pääomasta
160,00 € sisältäen viranomaiskulut
10,00 €
15,00 €
20,00 €
30,00 €
30,00 €
60,00 € / tunti
5,00 € / tilitys

* Noudatamme perinnästä annetun lain 10 §:ä sekä Aluehallintoviraston ohjeistuksia maksuhuomautus- ja
perintäkulujen korvausvelvollisuuteen liittyen. Ensisijaisesti velvoitamme velallisen korvaamaan perintätoimista
aiheutuneet kulut.
Arvonlisäverovelvolliselta toimeksiantajalta veloitetaan perintäkulujen arvonlisäveron osuus, jonka toimeksiantaja
voi vähentää kokonaisuudessaan omassa verotuksessaan.
Riitautettujen
kulujen
menettelemme
sopimusehtojemme
** 115,00 – 175,00
€ /osalta
haastehakemus
(sisältää
viranomaiskulut). mukaisesti.
Haastehakemuksen teosta aiheutuvat kulut
laskutetaan toimeksiantajalta. Vaadimme tuomioistuimen määräämään oikeudenkäyntikulut velallisen
maksettavaksi. Kulut palautetaan toimeksiantajalle, mikäli ne saadaan oikeudellisessa perinnässä perittyä.
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Luottotietopalvelut
Avausmaksu
Vuosimaksu
Kuukausimaksu
Henkilöluottotiedot
Maksuhäiriöt ja yritysyhteydet
Yritysluottotiedot
Maksuhäiriöpaketti
Rating- ja luottosuosituspaketti

Matkalaskut
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Avausmaksu
Vuosimaksu
Kuukausimaksu
Matka-/kululasku

0,00 €
0,00 €
2,90 € / käyttäjä
1,80 € / käyttäjä

5,90 €
5,90 €
19,90 €

Projektihallinta
Avausmaksu
Vuosimaksu
Kuukausimaksu

0,00 €
0,00 €
2,90 € / käyttäjä

Integraatiot
Sekä laskutus- että taloushallintopalvelumme on integroitavissa lähes mihin tahansa CRM-, ERP-,
hotelli-, tilaus- tai kassajärjestelmään.
Kysy integraatioista tarkemmin numerosta 020 734 9260 tai tuki@finvoicer.fi.
Rajapinnan ylläpitomaksu 39,90 € / kuukausi
Esimerkkejä toteutetuista integraatioista:

Rahoitus
Rahoituskomissio alkaen 0,70 % - Rahoitusaste 100 %
Nopea kassankierto – Saat myyntisaavat nopeasti käyttöön
Maksuvalmiuden parantuminen – Voit käyttää vapautuneet varat tuottavammin
Kilpailukyky – Mahdollista kilpailukykyiset maksuaikaneuvottelut omien asiakkaiden kanssa
Pyydä yrityskohtainen rahoitustarjous numerosta 020 734 9260 tai rahoitus@finvoicer.fi
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Sähköinen taloushallinto
Voit valita kolmesta eri paketistamme. Mikäli yrityksesi tositemäärät eivät sovi paketteihin, teemme
yrityksellesi räätälöidyn tarjouksen. Kysy myös Start Up -paketistamme aloittaville yritykselle.

✭

✭✭

✭✭✭

Sisältyvät tositteet
20 kpl Myynti- tai ostolaskuja

Sisältyvät tositteet
60 kpl Myynti- tai ostolaskuja

Sisältyvät tositteet
160 kpl Myynti- tai ostolaskuja

(Verkko-, posti- tai sähköpostilasku)

(Verkko-, posti- tai sähköpostilasku)

(Verkko-, posti- tai sähköpostilasku)

1 kpl Palkanlaskenta

3 kpl Palkanlaskenta

5 kpl Palkanlaskenta

(Palkkalaskelmien lähetys sähköisesti)

(Palkkalaskelmien lähetys sähköisesti)

(Palkkalaskelmien lähetys sähköisesti)

Sisältyvät palvelut
Kirjanpito, sis. 30 tositetta

Sisältyvät palvelut
Kirjanpito, sis. 80 tositetta

Sisältyvät palvelut
Kirjanpito, sis. 200 tositetta

(Kausiveroilmoitus, kuukausittaiset
seurantaraportit, tuloslaskelma ja tase)

(Kausiveroilmoitus, kuukausittaiset
seurantaraportit, tuloslaskelma ja tase)

(Kausiveroilmoitus, kuukausittaiset
seurantaraportit, tuloslaskelma ja tase)

Saatavienhallintapalvelut

Saatavienhallintapalvelut

Saatavienhallintapalvelut

(Maksuvalvonta, maksuhuomautukset,
perintäpalvelut)

(Maksuvalvonta, maksuhuomautukset,
perintäpalvelut)

(Maksuvalvonta, maksuhuomautukset,
perintäpalvelut)

Muut ominaisuudet
Asiakasrekisteri
Tuoterekisteri
Kuittisovellus
Matkalaskut
Optiona lisäksi
Luottotietokyselyt

Muut ominaisuudet
Asiakasrekisteri
Tuoterekisteri
Kuittisovellus
Matkalaskut
Optiona lisäksi
Luottotietokyselyt

Muut ominaisuudet
Asiakasrekisteri
Tuoterekisteri
Kuittisovellus
Matkalaskut
Optiona lisäksi
Luottotietokyselyt

Alkaen 5,90 € /kpl

Alkaen 5,90 € /kpl

Laskurahoitus

Alkaen 5,90 € /kpl

Laskurahoitus

Laskurahoitus

Laskukohtainen komissio

Laskukohtainen komissio

Laskukohtainen komissio

Talouspäällikköpalvelut

Talouspäällikköpalvelut

Talouspäällikköpalvelut

109,00 € / kuukausi

219,00 € / kuukausi

499,00 € / kuukausi

Tilinpäätös
Tilinpäätös ja vuosi-ilmoitukset

Tilinpäätös
Tilinpäätös ja vuosi-ilmoitukset

Tilinpäätös
Tilinpäätös ja vuosi-ilmoitukset

(Tasekirja, tase-erittelyt)

(Tasekirja, tase-erittelyt)

(Tasekirja, tase-erittelyt)

200,00 € / vuosi

400,00 € / vuosi

800,00 € / vuosi

Lisätyöt ja paketin ylittävät tositteet
Kirjanpidon selvitystyö
Palkanlaskennan selvitystyö
Paketin ylittävät myyntilaskut

60,00 € / tunti
60,00 € / tunti
2,90 € / kpl

Hinta pitää sisällään lähetyskulut, maksuvalvonnan,
mahdolliset maksuhuomautukset ja perinnän sekä
kirjanpitoon liittyvät työt.

Paketin ylittävät ostolaskut

2,90 € / kpl

Esim. varsinaiset ostot, puhelinlaskut, YEL-laskut,
vakuutuslaskut. Hinta pitää sisällään laskun digitoinnin
sähköiseen muotoon sekä kirjanpitoon liittyvät työt.

Paketin ylittävät muut tositteet

1,90 € / kpl

Esim. käteiskuitit, kassaraportit, korttitilitykset

Paketin ylittävä palkanlaskenta
Paketin ylittävä tilinpäätöstyö
Veroilmoitus

15,00 € / kpl
70,00 € / tunti
120,00 € / kpl
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Tilitoimisto- ja palkkahallintopalvelut
Kirjanpidon tuntiveloitus
60,00 € / tunti*
Taloushallinnon konsultointi
80,00 € / tunti (esim. verotus, arvonmääritykset, ennakkopäätökset)
Tilinpäätöksen tuntiveloitus
70,00 € / tunti**
Kustannuspaikkaseuranta
10 % kirjanpidon kuukausihinnasta / kuukausi
Kiireellisen työn lisä
10 % normaaliin tuntihintaan
Veroilmoitus
120,00 € / kpl
Veroilmoituksen lisätyöt
70,00 € / tunti**
Palkanlaskenta
15,00 € / kpl*** (aineisto toimitetaan viim. 3 arkipäivää ennen palkkapäivää)
Palkanlaskennan pikatilauslisä
8,00 € / kpl (aineisto toimitetaan alle 3 arkipäivää ennen palkkapäivää)
Palkkatilaus sähköpostitse/puhelimitse 15,00 € / kpl
Muu palkanlaskentaan liittyvä työ
60,00 € / tunti
Tulorekisterin palkkailmoitus
10,00 € / maksupäivä
Verkkopalkkalaskelma
0,70 € / kpl
Palkkatodistus
25,00 € / kpl
Muut hakemukset
25,00 € / kpl tai laskutetaan tuntityönä
Finvoicer Matka-/kululasku
1,80 € / kpl
Muut matka-/kululaskut
6,50 € / kpl
Ulosoton osuuden käsittely palkasta
5,00 € / kpl
Lomapalkan laskenta
5,00 € / kpl
Lopputilin laskenta
5,00 € / kpl
Jäsenmaksun perintä
5,00 € / kpl
Business Intelligence – Johdon raportointityökalu
Advanced
29,90 € / käyttäjä
Basic
14,90 € / käyttäjä
Budjetointi
19,90 € / yritys
*Kirjanpidon kuukausittainen veloitus sisältää kuukausittaisen kirjanpidon, kausiveroilmoitukset, kuukausittaiset seurantaraportit,
tuloslaskelman ja taseen
**Tilinpäätöksen hinta sisältää tasekirjan ja tase-erittelyt
***Palkanlaskennan kappalehinta sisältää palkkojen, verojen ja muiden etuisuuksien laskennan ja maksamisen, palkkalaskelmien
tekemisen sekä palkka-aineistojen hallinnoinnin ja arkistoinnin. Palkkatilauksen pitää olla lähetetty 3 arkipäivää ennen
palkanmaksupäivää, muutoin palkanlaskennasta peritään pikatilauslisä. Palkanmaksupäivä on päivä, jolloin palkan täytyy olla
palkansaajan tilillä.

Aloitus- ja perustamiskustannukset
Yrityksen perustaminen kirjanpitoon
Tilikartan laatiminen
Tietojen kirjaus järjestelmään
Palkanlaskennan avaaminen
Henkilön perustaminen palkanlaskentaan
Ohjelmiston käyttökoulutus

50,00 €
25,00 €
60,00 € / tunti
50,00 €
25,00 € / palkansaaja
80,00 € / tunti

Hinnat esitetty ilman arvonlisäveroa
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