KUINKA: KIRJAUTUA SISÄLLE, TEHDÄ LASKU JA KULUT
Nyt käydään läpi askel askeleelta kuinka tehdä kyseiset
asiat.

Ensiksi rekisteröidy sähköpostilla tai
Facebookilla
Hetki kun tämä on valmis mene: Omat tiedot -> Maksutiedot
*tämä mahdollistaavastaanottamaan palkkaa*

Tämä on esimerkki:

Kun kaikki on täytetty, klikkaa:
”Tallenna”

Lisätään uusi asiakas.
Mene: Asiakkaat -> Uusi asiakas. Aloita kirjoittamaan asiakkaan nimeä kohtaan ”Yhtiön nimi”.
Kun järjestelmä ehdoittaa niemä, klikkaa nimeä ja klikkaa jonnekkin muualle. Jos ei tule mitään,
niin täytä loppuun manuaalisesi.

Kun kaikki on täytetty klikkaa: ”Tallenna”.
Jes! Nyt olemme lisänneet asiakkaan ja voimme lähetellä hänelle laskuja.

Pääosio: Kuinka tehdä lasku. Mene: Palvelut -> Laskut -> ”Uusi lasku”

Lasku sisältää kaksi osiota: Lasku ja kulukorvaukset

HUOM: Muista klikata ”Automaattinen palkka”. Tämä varmistaa sen
että palkkio tulee suoraan tilillesi kun lasku on maksettu.

Lasku osio:
Tuntien tai päivien määrä TAI
tai jos on sovittu hinta, kirjoita: 1
Päivämäärät jolloin teit töitä TAI
kuvaus työstäsi mitä teit
Työsi
Tämän hetkinen
päivämäärä

NOTE: Älä muuta ”Vero%” -kohtaa, ellei
ammattisi määritä muuta kuin 24%

Simppeliä, eikö? Nyt tehdään kulut.

Hintasi
Alrvonlisävero
Summa asiakkaan
maksettavaksi

HUOM: Hyvä nyrkkisääntö: Muista pitää kulut pienempinä kuin itse
lasku.
Esim:
Lasku 2000€, kulut 2100€ = EI
Lasku 2000€, kulut 1800€ = OK

Automaattinen laskenta
Automaattinen laskenta
Kulun kategoria

km / päivät / h

Tämän hetkinen

km / päivä / h määrä

päivämäärä
Kulun tyyppi
Kuljen kuvaus

NOTE: Älä klikkaa ”Lisää kulurivi laskuun” jos asiakkaasi ei maksa kulujasi, tällöin me hoidamme kulusi.

Klikkaa ”Luo laskut”.
Tämän jälkeen klikkaa ”Lähetä” ja nyt olet lähettänyt laskun! Hienoa! :)

Apua saat myös soittamalla 0203 323 45 tai laittamalla
sähköpostia asiakaspalvelu@freelaskutus.fi

HELPOMPAA KEVYTYRITTÄJYYTTÄ

MITÄ ON KEVYTYRITTÄJYYS?
Kevytyrittäjyys on erittäin joustava työntekemisen muoto,
joka tuo sinulle vapauden työskennellä kenelle haluat ja
silloin kun se sinulle sopii.
Laskutat asiakkaitasi tehdystä työstä ilman, että sinun
tarvitsee perustaa omaa yritystä tai lähetellä verokorttiasi
lukuisille työnantajille.
Kevytyrittäjäksi voi ryhtyä poikkeuksetta lähes
kuka tahansa.

...TÄMÄN TAKIA ON FREE-LASKUTUS!
Free-Laskutuksen palvelun avulla kevytyrittäjät välttyvät oman yrityksen mukana tuomalta
byrokratialta, jotta voit keskittyä olennaiseen, eli omaan työhön.

Vain

Jopa

Täydet

4% +10% 0%
palvelumaksua

enemmän palkkaa

stressiä

MILLAISTA ON HELPOMPAA KEVYTRITTÄJYYTTÄ?
Kun voi keskittyä vain työhön, eikä tarvitse käyttää aikaa ja
energiaa oman yrityksen pyörittämiseen. Ei tarvitse toimittaa
verokorttia kymmenille eri työnantajille vaan pystyy helposti
lähettämään laskut kaikille yhdesstä paikasta.
Free-Laskutus hoitaa puolestasi kaikki ylimääräiset asiat!

Kevytyrittäjyyden parhaita puolia
on, että siitä jää turha vakuuttaminen pois, kuten pakollinen ryhmähenkivakuutus ja TyEL- vakuutus.
Et maksa työttömyysvakuutusmaksua turhaan!

Kevytyrittäjyyteen ei liity enempää
byrokratiaa kuin tavallisen palkansaajan elämään. Teet työsi, lähetät laskun työstäsi, saat palkkaa
ja Free-Laskutus hoitaa kaiken
muun puolestasi!

Kevytyrittäjät ovat statukseltaan
yrittäjiä, mutta heillä on kuitenkin
samanlainen, ellei jopa parempi
sosiaaliturva kuin palkansaajalla.

Koska kevytyrittäjät ovat yrittäjästatuksella toimivia tahoja, eivät
heitä koske työaikalain tai työehtosopimuksen rajoitteet. Voit
siis tehdä töitä siten, mikä sinulle
sopii parhaiten.

Free-Laskutuksen kautta työ on
turvallista, kaikki velvoitteet on jo
hoidossa.

Free-Laskutuksen kevytyrittäjyys:
Free-Laskutus Oy kehitti kevytyrittäjyys- palvelunsa vastaamaan viimeisimpiä lakeja ja niiden tulkintoja. FreeLaskutus oli julkaistuaan 1.5.2017 yksi
kolmesta
laskutuspalvelusta,
mikä
täytti viimeisimmät lait ja velvoitteet.

Free- Laskutus onkin panostanut ohjelmistonsa kehittämiseen ja se onkin
lähes täysin automaattinen pian päivittyvän rahaliikenne toiminnon jälkeen,
jossa koko rahaliikenne on prosessoitu
täysin automaattisesti. Näin pääsemme
viiveettömään maksamiseen vuorokauden ympäri jokaisena päivänä vuodessa!

Free- Laskutus on palvelu, missä käyttäjät
ovat YEL vakuutettuja ja toimivat yrittäjä statuksella, mutta Free-Laskutus Oy:n y-tunnuksen alla, jolloin Free-Laskutus Oy pitää
huolen, että käyttäjiensä SOTU- maksut,
ennakonpidätys sekä arvonlisäverojen käsittely menevät lain edellyttämällä tavalla.

Free-Laskutus on turvallinen tapa työllistää erityisesti henkilöitä, jotka eivät
halua perustaa omaa yritystään, mutta
haluaisivat yrittäjyyden edut, kuten työskennellä milloin haluaa ja kuinka paljon
haluaa, käsitellä ”liiketoimintaan” liittyviä kuluja helposti ja turvalli- sesti, sekä
mahdollisuuden vaikuttaa omien etuuksien määrään, kuten nostattaa vanhempainrahaa verrattuna palkansaajaan.

LUE LISÄÄ HELPOMMASTA KEVYTYRITTÄJYYDESTÄ
WWW.FREELASKUTUS.FI

