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Valuutatehingud Merit Aktiva 
pilveversioonis 
 

Merit Aktivas on võimalik lisada erinevates valuutades tehinguid. Programmis on Euroopa 

Keskpanga valuutakursid alates euro kasutuselevõtust.  

 

Näited valuutatehingute kohta 
 

Näide 1. Koostati müügiarve USD-s, arve laekus eurodes EUR kontole. 

Arve laekumine märkige menüüs Maksed -> Maksed -> EUR pank. Lisage uus makse, tehingu 

liigiks valige tehingud klientidega, vahetage makse aknas valuuta (EUR -> USD) ning seejärel 

märkige müügiarve laekunuks. 

Imporditud väljavõttes siduge tehing veerus „võlgnevused“. 

Ekraanil on näha tehingu summa mõlemas valuutas. 

 

Kui summa eurodes ei võrdu panga väljavõttel oleva EUR summaga, siis kajastage vahe 

valuutakursi vahe kontol täiendava maksega (muud sissetulekud/muud väljaminekud) nii, et 

tehingute summa kokku vastaks tegelikule summale.  

Imporditud väljavõttes siduge erinevus valuutakursi vahe kontole konkreetsel maksereal 

veerus „muud“. 

 

Näide 2. Ostuarve NOK-ides ja tasumine EUR kontolt.  

Kui ostuarve sisestatakse programmi NOK-ides, siis selle tasumine märkige maksete menüüs. 

Uue makse lisamisel valige tehingu liigiks „tehingud tarnijatega“, muutke valuutat (EUR -> 

NOK) ning märkige arve tasutuks.  

Imporditud väljavõttes siduge tehing veerus „võlgnevused“. 

Tehingu summat näidatakse makse tegemisel mõlemas valuutas. 
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Kui summa eurodes ei võrdu panga väljavõttel oleva EUR summaga, siis kajastage vahe 

valuutakursi vahe kontol täiendava maksega (muud sissetulekud/muud väljaminekud) nii, et 

tehingute summa kokku vastaks tegelikule summale.  

Imporditud väljavõttes siduge erinevus valuutakursi vahe kontole konkreetsel maksereal 

veerus „muud“. 

 

 

Teine võimalus on sisestada ostuarve Aktivasse eurodes. Selleks peate konkreetse ostuarve 

kuupäeva seisuga arve summa eurodesse ümber arvestama lähtudes Euroopa Keskpanga 

valuutakursist. Eurodes sisestatud ostuarve saate tasutuks märkida EUR pangakontolt. 

 

Samuti saate põhivaluutast erineva valuutaga arvel märkida tasumise kasutades makseviisi. 

Klikkides arvel  saate valida sobiva makseviisi. Tehingu summa on näha 

mõlemas valuutas. Valuutakurss tuleb automaatselt kui see on päringu infoga olemas.  

 

 

Näide 3. Müügiarve esitatud Rootsi kroonides (SEK) ja laekumine toimub USD panka. 
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Laekumise kajastamiseks kasutage vahepanka.  

Lisage vahepank menüüs Maksed -> Pangad -> Lisa pank või menüüs Seadistused -> Finantsi 

seadistused -> Kontoplaan -> Lisa pangakonto. 

 

 

SEK-ides esitatud müügiarve saate laekunuks märkida vahepangas. 

Lisage vahepanga juures uus makse tehingu liigiga „tehingud klientidega“, maksel muutke 

valuuta EUR -> SEK ning märkige müügiarve laekunuks. 

 

Tehingu summa on näha nii Rootsi kroonides kui ka eurodes. 

 

Laekumine USD kontole tehke USD panga juures, lisades uue makse tehingu liigiga „muud 

sissetulekud“ või imporditud väljavõttes sidudes tehing veerus „muud“. 

Makse tegemisel tuleb valida kontoks vahepanga konto. 

 

Salvestatud maksel on pearaamatu kande nupu alt (nt ) näha ka tehingu väärtus 

eurodes: 
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Kuna vahepank on abiks tehingu tegemisel, siis sellele kontole peab jääma saldoks 0. 

Valuutatehingute puhul võib jääda vahepanka valuutakursside erinevuse tõttu saldo. Selleks, 

et saldo 0-ks saada tuleb lisada vahepanga all vastavalt uus makse tehingu liigiga muud 

sissetulekud/muud väljaminekud ning vahe kanda realiseeritud valuutakursi kasumi (3520)/ 

realiseeritud valuutakursi kahjumi (4950) kontole. 

 

 

 

 

Vahepanga saldot näete Merit Aktiva töölaual, menüü Maksed -> Maksed vaates ning 

pearaamatus (menüüs Finants -> Pearaamat - pearaamatu konto filtriks valitud vahepanga 

konto). 
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Vajadusel helistage või kirjutage julgesti meie tasuta klienditoele. 

Tööpäevadel kell 9:00 – 16:30, telefon 776 9333, klienditugi@merit.ee  

merit.ee 

 

mailto:klienditugi@merit.ee
http://www.merit.ee/

