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SÄHKÖINEN MAKSUMÄÄRÄYSLOMAKE (IP:HEN TAI P2P:HEN)
Yleistä sähköisestä maksumääräyksestä

Sähköinen maksumääräys on web-lomake, jolla Monetran asiakas voi tehdä maksuosoituksen osto-
laskujen kierrätysjärjestelmään siirrettäväksi ja sitä kautta kirjanpitoon, ostoreskontraan ja maksuun
siirrettäväksi. Sähköinen maksumääräyslomake korvaa paperisen maksumääräyksen. Sähköistä mak-
sumääräystä ei käytetä, jos tavaran tai palvelun toimittaja voi lähettää ostolaskun. Sähköistä maksu-
määräystä käytetään silloin, kun maksuosoituksen tiedot eli maksuperuste on tiedossa maksajalla.
Sähköisen maksumääräyksen tapahtumat voivat tyypillisesti olla esimerkiksi avustuksia, tilityksiä, kor-
vauksia tai siviilipalveluspäivä- ja ruokarahoja. Maksun saajat voivat olla yrityksiä, yhteisöjä tai yksi-
tyishenkilöitä. Sähköiselle maksumääräykselle voi lisätä liitteitä.

Sähköistä maksumääräystä ei voi käyttää myyntilaskujen suoritusten palautuksiin eikä palkkoihin liitty-
viin maksuihin.

Sähköisen maksumääräyksen päivämäärästä tulisi olla tarpeeksi monta päivää eräpäivään, jotta mak-
sumääräys ehditään kierrättää, hyväksyä ja siirtää kirjanpitoon ja ostoreskontraan ennen eräpäivää.
Heti maksuun saatavat maksuosoitukset eivät sovellu sähköisen maksumääräyksen kautta maksetta-
viksi. Maksumääräyslomakkeen tallentaja määrää eräpäivän sähköisen maksumääräyksen lomakkeel-
la. Heti samana päivänä maksuun saatavat maksuosoitukset eivät sovellu sähköisen maksumääräyk-
sen kautta maksettaviksi, koska sähköisen maksumääräyksen tiedosto siirtyy ostolaskujen kierrätys-
järjestelmään vasta tallentamista seuraavana päivänä ja kierrättäminen ostolaskujen kierrätysjärjes-
telmässä vie aikansa. Kiireellisiin maksumääräyksiin kannattaa laittaa eräpäivä samaksi tai seuraa-
vaksi päiväksi kuin maksumääräyksen päiväys ja kiirehtiä tarkastajaa ja hyväksyjää käsittelemään
maksumääräys ostolaskujen kierrätysjärjestelmässä nopeasti.

Sähköisellä maksumääräyksen lomakkeella kysytään kaikki tarvittavat tiedot maksun saajasta: nimi, y-
tunnus/henkilötunnus/rekisterinumero, osoite ja IBAN-pankkitili. Tietojen perusteella maksun saaja pe-
rustetaan ostoreskontrassa Intimen toimittajarekisteriin. Mikäli tiedot maksumääräyksellä ovat puut-
teelliset, ostoreskontranhoitaja ottaa yhteyttä maksumääräyksen laatijaan.

Sähköisen maksumääräyksen web-lomakkeen tallennuksesta syntyy tiedosto, joka liitetiedostoineen
siirtyy ajastettuna siirtona ostolaskujen kierrätysjärjestelmään. Automaattisiirrot ovat noin puolen päi-
vän aikaan ja illalla.

Ostolaskujen kierrätysjärjestelmään  siirtymisen jälkeen sähköinen maksumääräys käsitellään kuten
tavallinen ostolasku eli tiliöidään, tarkastetaan ja hyväksytään. Hyväksytyt maksumääräykset siirretään
Intimeen kirjanpitoon ja ostoreskontraan ja sieltä eräpäivänä maksuun.

Ohje sähköisen maksumääräyslomakkeen täyttämiseen
- Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia täyttää. Jos pakollisen kentän tieto puuttuu tai on virheelli-

nen, kenttä muuttuu lomaketta tallennettaessa punaiseksi.
- Päivämäärä: Oletuksena kuluva päivä. Päivämäärä tulee ostolaskujen kierrätysjärjestelmään laskun

päiväys –kenttään. Voit muuttaa päivämäärää valikosta esim. edelliselle kuukaudelle tai seuraavalle
kuukaudelle. Kirjauspäivää voi muuttaa ostolaskujen kierrätysjärjestelmässä.

- Maksun saajan nimi tulee olla yrityksen tai yhdistyksen virallinen, y-tunnusta/rekisterinumeroa vas-
taava nimi.

- Y-tunnus, yksityishenkilön henkilötunnus tai yhdistyksen rekisterinumero on pakollinen tieto maksun
saajan yksilöimiseksi.

- Maksajan tiedot: Mikäli organisaatiossa on useita yksiköitä, valitse maksava organisaatio/yksikkö va-
likoista, niin maksumääräys tulee käsiteltäväksi siihen yksikköön ostolaskujen kierrätysjärjestelmäs-
sä.

- Maksumääräyksen laatijan nimi on tärkeä tieto mahdollisten lisätietojen kysymistä varten.
- Tarkastajan nimi laskujen kierrätysjärjestelmässä tarvitaan, jotta maksumääräys lähtee ostolaskujen

kierrätysjärjestelmässä oikealle henkilölle tarkastettavaksi joko automaattisesti tai manuaalisesti.
- Viesti maksun saajalle (mikäli viitenumeroa ei ole) menee maksun saajan tiliotteelle tiedoksi.
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- Maksun aihe –kenttään mahdollisimman tarkka kuvaus, mistä maksetaan.
- Eräpäivä: Valitse eräpäivä niin, että maksumääräyksen käsittelylle ostolaskujen kierrätysjärjestel-

mässä jää aikaa. Maksuun maksumääräys menee eräpäivänä tai eräpäivän jo mentyä hyväksymi-
sen jälkeen.

- Valuutta: Oletusvaluuttana on EUR. Jos maksu on muuta valuuttaa kuin euroja, valitse oikea valuut-
ta valikosta. Jos maksun saajan tilinumero ei ole IBAN-tilinumero (esim. USD tai JPY valuuttoja
maksettaessa), syötä tilinumero Tilinumero-kenttään ja täytä mahdollinen SWIFT-koodi ja ulkomai-
sen pankin tiedot.

- Oletustiliöinti: Voit antaa tilin, kustannuspaikan ja muut laskentatunnisteet sähköisen maksumäärä-
yksen lomakkeella. Oletustiliöinti näkyy ostolaskujen kierrätysjärjestelmässä laskun kuvalla ja liittee-
nä olevalla lomakkeella. Ostolaskujen kierrätysjärjestelmässä tiliöijä tiliöi oletustiliöinnin mukaisesti
tai tarvittaessa täydentää tiliöintiä.

- Summa: Syötä maksettava summa (eli bruttosumma) tiliöintiriville. Jos on useampia tiliöintirivejä,
lomake laskee tiliöintirivien summat yhteen ja maksettava summa näkyy kohdassa Yhteensä mak-
settava summa (automaattinen).

- Voit lisätä tai poistaa tiliöintirivejä.
- Liitteet: Liitetiedostot tulee nimetä ilman erikoismerkkejä ja välilyöntejä. Jos nimeen tarvitsee

välilyönnin, voi sen tehdä tiedoston nimeämisessä alaviivalla. Alaviiva tunnistetaan järjestel-
missä samanlaiseksi merkiksi kuin kirjaimet. Väärin nimetyt tiedostot voivat jumiuttaa kaikki
sähköiset maksumääräykset. Valitse tarvittava liite (esim. pdf, excel, word) yksitellen ja liitä liite.
Sähköisen maksumääräyksen  tallennetusta lomakkeesta syntyy yksi liite (html)  ostolaskujen kierrä-
tysjärjestelmään. Liitteiden katsominen ostolaskujen kierrätysjärjestelmässä Liitteet-kohdasta, Avaa
liite. Maksumääräykselle voi lisätä lisää liitteitä myös ostolaskujen kierrätysjärjestelmässä.

- Tallennettaessa avautuu tarkistuslomake. Tarkista tiedot. Jos tiedoissa on korjattavaa, voit palata ta-
kaisin korjaamaan tietoja. Voit tulostaa maksumääräyslomakkeen itsellesi tarvittaessa. Kun tiedot
ovat oikein, paina Lähetä laskujenkierrätysjärjestelmään. Maksumääräys siirtyy vuorokauden kulu-
essa ostolaskujen kierrätysjärjestelmään käsiteltäväksi.


