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Exact Palkanlaskennalla 
• lasket palkat 
• lasket ennakonpidätykset ja muut vähennykset 
• tuotat palkkalaskelmat palkansaajille, myös eKirjeenä 
• tuotat tulosteet palkkakirjanpitoosi 
• lasket keskituntiansiot 
• seuraat poissaoloja ja pitämättömiä lomia 
• raportoit monipuolisesti palkkatietoja  
• tuotat tulosteet viranomaisia varten 
• tuotat TYVI-aineistot viranomaisille

Palkansaajaan voit henkilö- ja palkkatietojen lisäksi liit-
tää runsaasti muita tietoja, joilla automatisoit palkkojen 
maksatusta. Palkansaajana voi olla myös yhtiö, jolle 
maksat työkorvausta.

Palkkojen maksatus

Palkat tallennat käyttäen palkkalajeja, jotka teemme 
valmiiksi yhtiösi tarpeiden mukaan. 

Palkanmaksukaudet voivat olla eri pituisia. Samanaikai-
sesti voit pitää avoinna useita kausia. 

Palkka muodostuu palkkatapahtumista kuten kuukau-
sipalkasta, autoedusta ja ylityöstä. Kiinteistä palkan- 
osista saat palkkatapahtumat napin painalluksella. 
Muuttuvat palkanosat tallennat käsin. 

Jo tallennusvaiheessa näet palkasta tehtävät vähen-
nykset kuten ennakonpidätyksen, ay-jäsenmaksun 
sekä työntekijän eläke- ja työttömyysvakuutusmaksun. 

Palkkojen maksatus on joustavaa. Voit tallentaa 
samanaikaisesti kuukausi- tai tuntipalkkoja ja maksaa 
kesken kaiken lopputilin. Viimeisimmän laskennan voit 
perua ja korjauksen jälkeen uusia.

Laskennasta saat tulosteet sekä toistuvaissuoritusai-
neiston pankkia varten. 

Tiedot vaivattomasti kirjanpitoon

Kirjanpitoa varten 
• saat kirjanpitotapahtumat 
• saat todelliset henkilösivukulut 
• saat vientimuistion 
• siirto maksukerta- tai kuukausikohtaisesti 
• myös tiivistettynä 
• uusintasiirto korvaa aiemman  
• lomapalkkavelka

Valmiit raportit eri kohderyhmille

Exact Palkanlaskennan raportointi 
• on selkeä ja yhtenäinen kokonaisuus 
• on ajantasainen 
• tekee perusraportit valintoihin puuttumatta

Exact Palkanlaskennalla lasket kuukausi- ja tuntipalkat lisineen.  
Palkkatiedot raportoit palkansaajille, palkkakirjanpitoosi sekä viranomaisille. 
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Palkansaajaa ja palkkakirjanpitoa varten ovat 
• palkkalaskelmat yhteenvetoineen 
• palkkalista 
• palkkakortit 
• palkkasuoritusten yhdistelmä

Muita tulosteita ovat 
• palkkatapahtumalistat 
• lomalista 
• lomapalkkavelka 
• vientiselaus

Viranomaisia varten ovat 
• palkkatodistukset 
• palkkatilasto 
• ay-jäsenmaksutilitykset 
• LEL/TaEL-tilitykset 
• TEL-vuosi-ilmoitus 
• tapaturmavakuutuksen vuosi-ilmoitus 
• veroviraston vuosi-ilmoitus (TYVI)

Palkansaajatiedot voit tulostaa kokonaan tai voit itse 
luoda raportteja haluamallasi tietosisällöllä, kuten osoi-
te- ja merkkipäivälistoja.

Voit esikatsella raportteja, tulostaa niitä kirjoittimelle ja 
siirtää ne Exceliin.

 Laajennukset

Valitse Exact Palkanlaskentaan tarvitsemasi ominaisuu-
det ja täydennä ohjelmistoa tarpeidesi muuttuessa.

Toistuvaissuoritusaineisto mahdollistaa palkkojen 
maksatuksen pankkiin eräsiirtopalveluna.

Säästä aikaasi ja lähetä palkkalaskelmat edullisina 
eKirjeinä. 

Verokorttitietojen suorasiirrolla saat vaivattomasti ja 
virheettä verottajalta palkansaajiesi ennakonpidätystie-
dot eräsiirtona.

Palkkakehityksen seuranta on väline peruspalkan 
muutosten rekisteröintiin ja seurantaan.

Kirjanpitotapahtumien siirto Exact Kirjanpitoon on 
vakio-ominaisuus, muut liittymät toteutetaan tapaus-
kohtaisesti.


