
TILINTARKASTUKSEEN TOIMITETTAVA AINEISTO / AVOIN YHTIÖ JA KOMMANDIITTIYHTIÖ 12.12.2022

Tilinpäätös Tiedostomuoto Mukana Ei sovellu Kommentit
Tilinpäätös PDF/Excel/Word
Tase-erittelyt PDF/Excel/Word
Liitetietotositteet PDF/Excel/Word

Kirjanpito
Päiväkirja Yhtenä koko tilikauden kattavana sähköisenä ajona Excel & PDF
Pääkirja Yhtenä koko tilikauden kattavana sähköisenä ajona Excel & PDF
Tuloslaskelma ja tase Tilikohtaisina (suoraan kirjanpitojärjestelmästä tuotetut) PDF/Excel/Word
Tositteet Kaikki tositelajit koko tilikaudelta
Palkkakirjanpito Palkkalistat, palkkalaskelmat sekä palkkakortit ja matkalaskut
Tulorekisteriote Raportti 600: Maksajan palkkatietojen yhteenveto tilikaudelta
Sivukulujen tasauslaskut Tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksuja koskevat tasauslaskut
Kassakirja Jos ei kuukausittain tositemapissa ja jos yhtiöllä on käteistapahtumia PDF/Excel/Word
Inventaari-/varastoluettelo Tuotekohtaisena laatijansa allekirjoittamana PDF/paperi & Excel
Myyntireskontra Laskupäiväkirja ja luettelo avoimista myyntisaamisista PDF/Excel/Word
Ostoreskontra Laskupäiväkirja ja luettelo avoimista ostoveloista PDF/Excel/Word
Saldovahvistukset Jos pankkitilejä, joista ei ole tiliotetta tilinpäätöspäivältä PDF
Salkkuraportit Jos arvopapereita tms. sijoituksia PDF
Arvonlisäverolaskelmat Kirjanpidon tulosteet kuukausittain PDF

Alkaneen kauden aineisto
Päiväkirja Siihen ajankohtaan asti kun kirjanpito laadittu Excel
Pääkirja Siihen ajankohtaan asti kun kirjanpito laadittu Excel
Tuloslaskelma ja tase Tilikohtaisina siihen ajankohtaan asti kun kirjanpito laadittu PDF
Tositteet Alkaneen kauden ensimmäisiltä kuukausilta

Hallinto

Tilikaudella ja tilikauden päättymisen jälkeen pidetyistä kokouksista ja 
päätöksistä

Allekirjoitettu 
PDF

Velkakirjat Tilikaudella annetuista ja saaduista lainoista PDF

Rahalaitosten vahvistukset tilinpäätöspäivän vakuuksista ja vastuista (esim. 
kiinnitykset, pantit, avoimet leasingvastuut, osamaksuvelat ja vakuudet, 
vakuustalletukset, muut vastuusitoumukset ja taloudelliset vastuut)

PDF

Yhtiösopimus Jos ei ole toimitettu aikaisemmin PDF

Jos ei ole toimitettu aikaisemmin
Allekirjoitettu 

PDF

Verotus

Arvonlisäveroja ja työnantajasuorituksia koskevat veroilmoitukset PDF

Omavero-otteet
Yhteenveto verojen maksutilanteesta tilinpäätöspäivältä ja seuraavan 
tilikauden kaksi ensimmäistä otetta

PDF

Tuloveroilmoitus Tarkastettavaa tilikautta koskeva (jos jo annettu) PDF
Ennakkoverotuspäätös Tarkastettavaa tilikautta koskeva PDF
Kiinteistöveropäätös Jos yhtiöllä on maa-alueita ja/tai rakennuksia PDF
Verotarkastuskertomus Jos yhtiössä ollut verotarkastus viimeisen 5 vuoden aikana PDF
Saadut vero-ohjeet Jos verottajalta on saatu kirjallista ohjeistusta tai ennakkoratkaisuja PDF/Sähköposti

Uudet toimeksiannot

Edellinen tilinpäätös
Tilinpäätös, tase-erittelyt, liitetietotositteet, tilintarkastuskertomus ja 
mahdollinen muu tilintarkastajan raportointi

Allekirjoitettu 
PDF

Sähköposti ja puhelinnumero

Perustamisasiakirjat Jos kyseessä ensimmäinen tilikausi Allekirjoitettu PDF

Muuta aineistoa

Yhtiömiesten pöytäkirjat 
liitteineen

Vakuus- ja vastuuerittelyt

Tämä on ohjeellinen tarkistuslista aineistosta, jota normaalisti tarvitaan tilintarkastukseen. Luettelo ei ole tyhjentävä. Tapauskohtaisesti tarkastukseen pyydetään täydentävää aineistoa.

Tiliextra Oy
   tilintarkastusyhteisö

Asiakkaan ja kirjanpitäjän 
yhteystiedot

Oma-aloitteisten verojen 
veroilmoitukset

Olennaiset kauppakirjat, 
vuokra- ym. sopimukset


