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-tili
tuplaklikkaamalla tilin nimeä. Vaihda kohtaan: Käytetään maksutapana -> Maksutapaa käytetään
myyntilaskuissa. Tallenna.
Mikäli pankkikorttisaamiset eivät näy maksutapana, kun kirjaat maksua suoraan myyntilaskulle, tee
sama toimenpide Pankkikorttisaamiset-tilille. Avaa ko. tili ja 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 sitten 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 tulisi 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 summa A-hintakenttään. 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.

