
Tulevaisuuden taloushallinto on jo täällä.

Keskity tulevaan – www.netbaron.fi

PALKKA-BARON

Palkka-Baron on kehitetty yhdessä asiakkaiden kanssa ja se soveltuu useimmille  
toimialoille, yrityksen koosta riippumatta. Laske ja maksa palkat ja helposti  
sekä toimita viranomaisilmoitukset missä ja milloin vain. 

Monipuoliset ominaisuudet ja asetukset

Pääkäyttäjä voi hallita asetuksia, oikeuksia ja antaa 
hallinta- ja käyttäjäoikeuksia muille käyttäjille. Palkan- 
saajat voidaan jakaa eri maksuryhmiin ja maksu- 
ryhmän voi vaihtaa palkkakauden aikana. Peruspalkka- 
lajit, kuten ennakonpidätyksen alaiset palkat ja vero- 
vapaat korvaukset sekä palkoista automaattisesti teh-
tävät vähennykset on määritelty valmiiksi. 
Olemassa olevien palkkalajien muokkaaminen ja koko- 
naan uusien palkkalajien luominen on mahdollista, 
eikä niiden määrää ole rajoitettu. Palkkatapahtumat 
ohjautuvat automaattisesti palkkakirjanpitoon eli  
palkkakortille sekä palkkalistalle ja palkkasuoritusten 
yhdistelmään palkkalajityyppien perusteella.

Palkkojen kirjaus nopeasti

Kun perustiedot on syötetty palkanlaskentaan, on itse 
palkkojen kirjaus nopeaa ja vaivatonta. Palkkasovelluk-
sella voidaan laskea henkilöiden aika- ja suoritepalkat 
sekä lomapalkat, -korvaukset ja -rahat. Myös erilaisten 
työntekijöille maksettavien korvausten, kuten matka-
laskujen, työkalu- ja työmatkakorvausten käsittely on 
mahdollista. 
Lisäksi Matka- ja Kello-Baron -sovelluksista voidaan tuo- 
da matkalasku- ja työaika-aineistoa palkanlaskennan 
pohjaksi. Vakiopalkkojen ja -pidätysten laskenta ta-
pahtuu automaattisesti, samoin matkalaskujen kirjaa-
minen. Kertaluonteisia palkanosia voidaan lisätä myös 
manuaalisesti.

Laskenta voidaan tehdä henkilöittäin tai palkkalajeit-
tain. Kirjausikkunassa näkyvät henkilötiedot sekä kaikki 
palkkatiedot, ennakonpidätys, ay-jäsenmaksu ja sivu-
kulut. Yksittäisten palkkatapahtumien muokkaaminen 
ja poistaminen on mahdollista maksuaineiston muo-
dostamiseen saakka. Palkanlaskentaan on mahdollista 
tuoda palkkatapahtumia myös ulkoisista järjestelmistä. 
Palkkatapahtumat ovat heti kirjauksen jälkeen reaali-
aikaisesti hyödynnettävissä kirjanpidossa ja raporteilla.
Palkkaerittelyt voi tulostaa paperille tai pdf-tiedostoon. 
Viesti-Baronin kautta palkkaerittelyt voi lähettää sähkö- 
postilla suoraan palkansaajalle. Sähköpostin lähetys 
tapahtuu pdf-salasanasuojauksella.

Palkkojen maksaminen ja  

viranomaisilmoitukset helposti

Hyväksytyistä, maksamattomista palkoista voidaan 
muodostaa SEPA-maksuaineisto tiedostoon tai lähet-
tää se NetBaron-pankkiyhteyden kautta suoraan pank-
kiin. Palkkojen maksu voidaan suorittaa myös manuaa-
lisesti halutulla tavalla palkkaerittelyraportin perusteel-
la. 
Mikäli käytössä on Talous-Baronin liikekirjanpito, siir-
tyvät ennakonpidätys- ja sotu-maksutiedot automaat-
tisesti verolomakekoodeittain kausiveroilmoitukselle. 
Raportti-Baronin avulla saadaan työnantajan vuosi- 
ilmoitukset verottajalle ja vakuutusyhtiölle sekä tilasto-
tiedot Elinkeinoelämän Keskusliitolle.

Tehokas palkkahallinto 
- automatisointi tuo täsmällisyyttä
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Ota yhteyttä 

Lisätiedot, tilaukset ja kumppaniverkosto:  
www.netbaron.fi | myynti@netbaron.fi | p. 029 000 9015

Yhdessä asiakkaidemme kanssa olemme kehittäneet kokonaisvaltaisen sähköisen taloudenhallinto-
ohjelmiston, jossa monimutkaisia prosesseja on yksinkertaistettu luomalla älykkäitä automatisointi- 
ratkaisuja arjen työtä helpottamaan. Tuloksena toimintavarmuutta, tarkkuutta ja tehokkuutta. 

• Aika- ja suoritepalkkojen, lomapalkkojen,  
-korvausten ja -rahojen laskeminen

• Vakiopalkkojen ja -pidätysten laskenta sekä  
matkalaskujen kirjaus automaattisesti

• Monipuoliset asetukset ja määriteltävät 
rekisteritiedot mm. maksuryhmät, palkka- 
kaudet, numerosarjat, palkkalajit ja palkka- 
lajityypit, suorituslajit, laskentakaavat, ammat-
tiliitot, lomakertoimet, työsuhdetyypit, toimi- 
pisteet ja henkilöstö

• Palkkavuoden lukujen automaattinen päivitty-
minen vahvistettujen viranomaistietojen mu-
kaisiksi mm. sosiaaliturvamaksun prosent-
ti, työttömyys- ja TyELvakuutuksen tiedot sekä 
sairausvakuutuspäivärahaa koskevat tiedot 

• Valmiiksi määritellyt peruspalkkalajit sekä  
palkkalajien muokkaus- ja lisäysmahdollisuus

• Palkkatapahtumien siirtyminen automaattisesti  
palkkakirjanpitoon

• Palkkatapahtumien muokkaus- ja poisto- 
mahdollisuus maksuaineiston muodostami-
seen saakka

• SEPA-maksuaineiston muodostaminen
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• Matkalasku- ja työaika-aineiston tuominen  
Matka- ja Kello-Baronista

• Palkkatietojen siirtyminen reaaliajassa Talous-
Baronin kirjanpitoon ja kausiveroilmoitukselle

• Palkkatapahtumien tuontimahdollisuus  
ulkoisista järjestelmistä

• SEPA-maksuaineiston lähettäminen  
suoraan pankkiin

• Palkkaerittelyjen lähettäminen sähköpostilla  
pdf-salasanasuojauksella

Monipuoliset ja kattavat raportit 

• Työnantajan vuosi-ilmoitukset verottajalle  
ja vakuutusyhtiölle sekä tilastotiedot  
Elinkeinoelämän Keskusliitolle

• Palkkakortti – pitkä ja lyhyt
• Palkkalista – Palkkasuoritusten yhdistelmä
• Suorituspäivä- ja suorituspääkirja
• Palkkaluettelo tyypeittäin ja verolomake- 

koodeittain
• Pää- ja päiväkirja (myös kustannus- 

paikoittain ja työnumeroittain)


