Kasutatud kauba müük Merit Aktiva
pilveversioonis
Merit Aktivas on olemas väga mugav kasutatud kauba müügi käsitlus, sealhulgas automaatne
käibemaksu arvestus kasumilt.
Kõigepealt aktiveerige kontoplaanis kontod, mis algseadistuses on vaikimisi mitteaktiivsed:
•
•
•

3070 - Kasutatud kauba müük soetusmaksumuses,
3075 - Kasutatud kauba müügil 20% maksustatav kasum
ja/või
3076 - Kasutatud kauba müügil 9% maksustatav kasum,

selleks eemaldage neil kontodel “linnukesed” veerus “Pole aktiivne”.

Kasutatud kaupade müüki saab teha artiklitega, mille tüüp on “Laokaup”. Neil artiklitel määrake
müügikontoks 3075. Selle konto valikuga pannakse artikli kaardil käibemaksuks automaatselt
„xKasuminormi maksustamise kord“. Erikorda rakendavale maksukohustuslasele on sätestatud
kohustus pidada eraldi arvestust erikorra raames soetatud ja võõrandatud kaupade kohta.
Vajalik on korrektne laoarvestus: kaupadel peavad enne müümist olema tehtud sissetulekud, et
arvestada müügil tekkinud kasum (müügihind miinus omahind) ja kasumilt arvestada käibemaks.

Kasutatud kauba müük, kui müügihind on ostuhinnast suurem
(positiivne marginaal)
Näide – kasutatud auto ost ja müük
Iga auto võetakse arvele eraldi laoartikliga.
Näiteks auto ostetakse 5000 €, müüakse 7000 €. Kasum km-ta 1666,67 €, km 333,33 €.
1) Sisestage ostuarve 5000 € kohta.

2) Lisage auto kohta eraldi artikli kaart liigiga „laokaup“. Uue artikli kaardi saate lisada otse artikli
real klikkides „lisa“.
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3) Koostage müügiarve, arve real hind 7000€ (artiklil müügikonto 3075, käibemaksu määr =
xKasuminormi maksustamine), arvel käibemaks 0, sest kliendile ei näidata käibemaksu.

Kui kaup müüakse erikorra alusel, siis on maksukohustuslane vastavalt § KMS 37 lg 8 punktile 7
kohustatud arvele märkima viite KMS §-le 41.

Sellise arve korral koostatakse automaatselt kanne:
Kr 3075 summas 1666,67 €
Kr 3070 summas 5000 €
Kr 2310 summas 333,33 €
Db ostjate võlg 7000 €
Ja laost kantakse kaup maha:
Kr 1340 summas 5000 €
Db 3070 summas 5000 €
Pärast auto müümist märkige artikkel mitteaktiivseks, siis ei tule hiljem tehingute sisestamisel enam
seda konkreetset artiklit valikusse.
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Konkreetse artikli saate muuta mitteaktiivseks valides artikli kaardil real „aktiivsus“ väärtuseks
„mitteaktiivne“.

KMD põhiaruandes on real 1 summa 1666,67 €

INF-il kajastatakse arve summas 7000 €, 20erikord, käive 1666,67, erisus 01.
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Kasutatud kauba müük, kui ostuhind on müügihinnast suurem
(negatiivne marginaal)
Näide – kasutatud auto ost ja müük. Ostuhind on müügihinnast suurem
Iga auto võetakse arvele eraldi laoartikliga.
Näiteks auto ostetakse 10400 €, müüakse 10000 €.
1) Sisestage ostuarve 10400 €

2) Ostetud auto (kasutatud kauba) kohta lisage artikli kaart , mille tüüp on „laokaup“. Artikli
kaardil määrake müügikontoks 3075. Selle konto valikuga pannakse artikli kaardil
automaatselt käibemaksuks „xKasuminormi maksustamise kord“.
3) Koostage müügiarve 10000 € (artiklil müügikonto 3075, käibemaksu määr = xKasuminormi
maksustamine), arvel käibemaks 0, sest kliendile ei näidata käibemaksu.

Kasutatud kauba müügi korral ei kajastata käibedeklaratsioonil ja selle lisades negatiivse marginaaliga
müüki. Seega selleks, et müük ei kajastuks INF-il märkige müügiarvel „lisainfo“ all linnuke „ei
deklareeri KMD INF-l (ametisaladus)“.

Müügiarvel tekib kanne:
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Näites toodud hindadega tekib kasutatud kauba müügist kahjum (400 €).

Täiendavalt tuleb juurde lisada korrigeeriv pearaamatu kanne:
•
•

Summad km-ga
K 3075 – kasutatud kauba müügil 20% maksustatav kasum (näites 400 €)
D 3070 – kasutatud kauba müük soetusmaksumuses (näites 400 €)

Kasumiaruandes kajastub müügist tekkinud kahjum ning käibedeklaratsioonil antud tehingut ei
näidata.

Vastame hea meelega Teie küsimustele.
Tööpäevadel kell 9 – 17, telefon 776 9333, klienditugi@merit.ee
merit.ee
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