Pankki- ja luottokorttimaksujen kirjaus
Merit Aktivassa
Pankki- ja luottokorttimaksut myyntilaskuilla
Jos yritys syöttää myyntinsä Merit Aktivaan myyntilaskuina ja asiakas maksaa nämä laskut pankki- tai
luottokortilla, tulee ensin tehdä muutoksia ko. kirjanpidon saamistilien asetuksissa.
Avaa valikko: Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Tilikartta. Avaa Luottokorttisaamiset- ja/tai
Pankkikorttisaamiset -tili tuplaklikkaamalla tilin nimeä. Vaihda kohtaan: Käytetään maksutapana ->
Maksutapaa käytetään myyntilaskuissa.

Tallenna
Laadi sitten myyntilasku tavalliseen tapaan valikossa: Myynnit > Myyntilaskut > Lisää myyntilasku
(ks. Merit Aktivan käyttöönotto-ohje). Syötä laskulle tarvittavat tiedot, tarkista alv ja laskun summa.
Paina Kirjaa maksu -painiketta ja valitse Maksutavaksi Pankkikorttisaamiset tai
Luottokorttisaamiset. Syötä päivämäärä ja koko laskun summa. Tallenna lasku.

Ohjelma tekee pääkirjaan kirjauksen laskurivillä määritellylle tulotilille sekä taseen saamistilille sen
mukaan, mikä tili maksutavassa on valittuna. Esimerkiksi: D Saamistili, K Tulotili.

Pankki- ja luottokorttimaksut kassaraportista
Mikäli kirjaat myynnit esim. kassaraportista voit syöttää ne pääkirjatositteena valikossa: Kirjanpito >
Pääkirjatositteet > Lisää pääkirjatosite. Syötä päivämääräksi esim. kuun viimeinen päivä (jos kirjaat
myynnit kerran kuussa). Kirjoita haluamasi selite, esim. Tammikuun kassaraportti. Ja vaihda
Summat-kenttään: Summat bruttohintaisina (sis. ALV) tai Summat nettohintaisina (ilman ALVia)
riippuen siitä syötätkö summat alvillisina vai ilman alvia.

Valitse ensimmäiselle riville käyttämäsi myyntitili, esim. Myynti alv 24%. Syötä Kredit-puolelle
kassaraportit kokonaismyynnit. Tarkista alv. (Jos sinulla on useampi alv-kanta, laadi jokaiselle oma
rivinsä ja käytä oikeaa myyntitiliä ja alv-kantaa.)
Lisää rivi ja valitse tiliksi: Pankkikorttisaamiset tai Luottokorttisaamiset, syötä Debet-puolelle
raportin ilmoittamat summat.
Mikäli raportissasi on myös käteismaksuja voit lisätä niille oma rivinsä, valita tiliksi Kassan ja syöttää
summan Debet-puolelle.
Pääkirjatositteen Debet- ja Kredit-puolien tul mennä tasan.
Tallenna
Kun tosite on tallennettu, tekee ohjelma kirjaukset pääkirjaan ja alv-laskelmalle.

Pankki- ja luottokorttimaksujen tilitys
Kun palveluntarjoaja (esim. Nets, Paytrail tms.) tilittää maksun pankkitilillesi tee kirjaus
maksutapahtumana valikossa: Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Lisää maksutapahtuma.
Valitse maksutapahtuman tyypiksi: Muu tulo ja syötä päivämääräksi se päivä, jolloin maksu on
saapunut tilille. Valitse ensimmäiselle riville tiliksi aiemmin käyttämäsi pankkikorttisaamiset- tai
luottokorttisaamiset-tili, ja syötä summaksi tilitysraportilla näkyvä BRUTTOsumma. Lisää uusi rivi ja
valitse tiliksi sopiva kulutili palveluntarjoajan veloittamille käsittelymaksuille ja provisioille, syötä
miinusmerkki Määrä-kenttään ykkösen eteen ja syötä veloitetun provision määrä A-hinta
-kenttään. Tarkista alv ja tarkista, että loppusumma (palveluntarjoajan tilittämä NETTOsumma) on
sama summa, joka näkyy tiliotteella.

Tallenna.
Ohjelma tekee kirjauksen pääkirjaan, jolla se vähentää bruttosumman verran taseen saatavatiliä,
lisää palveluntarjoajan veloittamat kulut tuloslaskelman kulutilille ja kirjaa tiliotteella näkyvän
nettosumman pankkitilille.

Pankki- ja luottokorttiostot
Ostot yrityksen pankkikortilla
Syötä pankkikortilla maksetut ostot Merit Aktivaan ostolaskuina (ks. ohje: Ostot). Älä kirjaa laskua
maksetuksi vielä tässä vaiheessa.

Kohdista maksu ostolaskuihin valikossa: Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Lisää
maksutapahtuma, kun syötät tiliotteen tapahtumia (ks. ohje: Maksutapahtumat). Valitse
maksutapahtuman tyypiksi Toimittaja, toimittajaksi ko. toimittaja ja ruksi valintaruutu oikean laskun
kohdalla.

Tallenna
Voit kirjata yrityksen pankkikortilla ostetut ostot myös suoraan tiliotteelta maksutapahtumista.
Valitse tällöin maksutapahtuman tyypiksi: Muu meno, syötä päivämäärä ja valitse oikea kulutili.
Syötä summa, tarkista alv ja Tallenna maksu. Tällöin näitä kuluja ei syötetä enää erikseen
ostolaskuina. Liitä skannatut kuitit silloin liitteiksi maksutapahtumiin.

Ostot luottokortilla
Luottokortilla maksettujen ostojen kirjaamiseen on Merit Aktivassa kaksi tapaa. Kulukuitit voi lisätä
ohjelmaan sitä mukaa kun niitä syntyy, tai ne voi kirjata kerran kuussa luottokorttiyhtiön laskun
avulla.
1. Kulujen kirjaus kuiteittain
Tee ensin muutos tilikartan tiliin: Luottokorttimaksuvelat. Avaa valikko: Asetukset > Kirjanpidon
asetukset > Tilikartta. Avaa Luottokorttimaksuvelat-tili tuplaklikkaamalla tilin nimeä. Vaihda
kohtaan: Käytetään maksutapana -> Maksutapaa käytetään ostolaskuissa. Tallenna.
Syötä kulut normaalisti ostolaskuina ja paina Kirjaa maksu -painiketta. Valitse maksutavaksi
Luottokorttimaksuvelat-tili, syötä päivämäärä ja summa. Tallenna ostolasku.

Liitä laskulle skannatut kuitit, jotta ne pysyvät tallessa eikä niitä tarvitse säilyttää mapeissa
paperiversioina. Saat liitettyä kuitit raahaamalla ne hiirellä laskun päälle tai painamalla laskulla
yläoikealla olevaa paperiliittimen kuvaketta. Jos liität laskulle useamman tiedoston, valitse ne kaikki
kerralla painamalla samalla shift- tai ctrl-näppäintä.

Kun luottokorttiyhtiö lähettää laskun, lisää se ohjelmaan ostolaskuna.
Kirjaa laskulla näkyvät summat Luottokorttimaksuvelat-tilille ja valitse alv-kannaksi: Ei veronalainen.
(Kulujen alv on vähennetty jo ostolaskuilla, joilla syötit kuitit ohjelmaan.) Jos laskulla on veloitettu
luottokorttiyhtiön kuluja, lisää niille oma laskurivinsä ja kirjaa ne Pankkikulut tai Rahoituskulut tms.
sopivalle tilikartastasi löytyvälle tilille.

Tallenna lasku.
Kun maksat luottokorttiyhtiön laskun ja suoritus näkyy pankin tiliotteella, kohdista maksu laskulle
valikossa: Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Lisää maksutapahtuma. Valitse maksun tyypiksi
Toimittaja ja toimittajaksi ko. luottokorttiyhtiö. Syötä maksun todellinen päivämäärä. Ruksi
valintaruutu oikean laskun kohdalta. Tallenna.

2. Kulujen kirjaus kerran kuussa
Jos haluat kirjata kulut kerran kuussa, kun saat luottokorttiyhtiön laskun, säilytä kuitit ja syötä
luottokorttiyhtiön lasku ohjelmaan ostolaskuna. Lisää laskulle tarvittava määrä rivejä.

Tallenna lasku.
Liitä laskulle skannatut kuitit, jotta ne pysyvät tallessa eikä niitä tarvitse säilyttää mapeissa
paperiversioina. Saat liitettyä kuitit raahaamalla ne hiirellä laskun päälle tai painamalla laskulla
yläoikealla olevaa paperiliittimen kuvaketta. Jos liität laskulle useamman tiedoston, valitse ne kaikki
kerralla painamalla samalla shift- tai ctrl-näppäintä.
Kun maksat luottokorttiyhtiön laskun ja suoritus näkyy pankin tiliotteella, kohdista maksu laskulle
valikossa: Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Lisää maksutapahtuma. Valitse maksun tyypiksi
Toimittaja ja toimittajaksi ko. luottokorttiyhtiö. Syötä maksun todellinen päivämäärä. Ruksi
valintaruutu oikean laskun kohdalta.

Tallenna

