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Inkomster i Waltti 

1. Resekortsavgift (engångskort) 

» Avgift av engångskaraktär 

» Bokföring: Försäljningsintäkter eller Intäkter av 
affärsverksamhet (affärsverk); moms för 
kollektivtrafik (10 %) 

» Egen kundtjänst  direkt till den egna kassan 

» Utlagd kundtjänst  redovisning till myndigheten  

» Webbtjänst  inkomstförs direkt till myndigheten 
enligt referensnummerserie 
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Inkomster i Waltti 

2. Biljettyp 

I. Engångsbiljett 
• Säljs i färdmedlet 

kontant/bankkort e.d. 

• Försäljningsinkomsterna till trafikidkarens kassa 

• Inkomsterna behandlas vid beräkningen av trafikersättningar  

• Moms för kollektivtrafik (10 %) 

II. Värdebiljett 
• Värde i euro som laddas på resekortet vid de ställen som angetts 

av den behöriga myndigheten 

• Redovisning genom Waltti-rapportering  

• Bokföring 1: Bankkonto an kortfristigt främmande  
kapital Erhållna förskott och Momsskuld, när värdet laddas 

• Bokföring 2: Erhållna förskott an Försäljningsintäkter eller Intäkter 
av affärsverksamhet (moms 0 %), då värdet används för resa 

• Momsen (10 %) betalas alltså då kortet laddas 
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Inkomster i Waltti 

2. Biljettyp (forts.) 

III. Periodbiljett/Flexibel periodbiljett 
• Laddas på resekortet, begränsad giltighetstid 

• Redovisning i Waltti 

• Bokföring: Försäljningsintäkter eller Intäkter av 
affärsverksamhet (affärsverk) 

• Moms för kollektivtrafik (10 %) 

IV. Seriebiljett 
• Laddas på resekort, ett visst antal resor inom vissa zoner 

• Redovisning i Waltti 

• Bokföring: Försäljningsintäkter eller Intäkter av 
affärsverksamhet (affärsverk) 

• Moms för kollektivtrafik (10 %) 
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Inkomster i Waltti 

2. Biljettyp (forts.) 

V. Biljett som faktureras i efterskott 
• Användningen faktureras i efterskott på basis av påstigningar 

enligt Waltti-systemet och de avtal som ingåtts mellan den 
behöriga myndigheten och den organisation som ska 
faktureras 

• Exempelvis biljett för skolelever 

• Försäljningsinkomst till den behöriga myndigheten, moms för 
kollektivtrafik (10 %) 

» Gratisbiljetter 
• T.ex. passagerare med barnvagn eller veteran  

• Busschauffören slår in en resa till nollbelopp; beroende på 
trafikmodellen kan en överenskommen påstigningsersättning 
betalas; kommunernas betalningsandel avtalas med 
servicebeställaren  
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Inkomster i Waltti 

• FPA-stöd för skolresor 
» Rätt att köpa studerandebiljett för studerande på andra 

stadiet erhålls från läroanstalten; läroanstalten 
administrerar inköpsrätten i Waltti-systemet 

» Betalas direkt till den behöriga myndighetens konto 
utifrån Waltti-rapporterna 

» Bokföring: Understöd och bidrag (erhållna)  
» Moms för kollektivtrafik (10 %) 

• Andelen av kostnaderna för skolresestödet som har 
tagits ut av studerande vid gymnasier och 
yrkesläroanstalter  
» En studerande som är berättigad till studerandebiljett 

med FPA-stöd kan köpa sin biljett direkt vid service- eller 
försäljningsstället 

» Bokföring: Övriga intäkter  
» Moms för kollektivtrafik (10 %) 
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Stöd till kollektivtrafiken 

• Stöd till kollektivtrafiken från staten till 
kommunen/den behöriga myndigheten 

» Bokföring: Understöd och bidrag (erhållna) 

» Moms 0 %  

» Om primärkommunen startar en egen servicelinje, kan 
den exempelvis erhålla bidrag av staten i 2 år 

» Statliga bidrag för Waltti-trafik beviljas den behöriga 
myndigheten 
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Utgifter i Waltti 

• Kortbetalning 

» TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy debiterar den 
behöriga myndigheten enligt gällande tariff för kort 
som beställts till servicestället och via webbtjänsten. 

» Bokföring: Material, förnödenheter och varor  Övrigt 
material; allmän moms (24 %) 
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Utgifter i Waltti 

• Skolelevs- och studerandebiljetter 

» Trafikidkarna betalas en påstigningsersättning för 
resorna på basis av händelserapporterna i Walttis 
bakgrundssystem. Ersättningen fastställs av den 
behöriga myndigheten  

» Bokföring: Rese- och transporttjänster; 
moms för kollektivtrafik (10 %) 
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Ersättningar till trafikföretag 

• Avtalsbaserade ersättningar  
• Eventuella kommunvisa betalningsandelar av 

trafikhändelser 
• Trafikidkaren skickar fakturan till den behöriga 

myndigheten; baserar sig på Waltti-rapporter; den 
behöriga myndighen fakturerar sedan kommunen 
enligt avtal 

• Bokföring: Rese- och transporttjänster; 
moms för kollektivtrafik (10 %) 
» köpta trafiktjänster på basis av konkurrensutsättning  

• Om kommunen ordnar egna interna linjer utöver 
den trafik som ordnas av NTM-centralen: bokföring 
Rese- och transporttjänster; moms för 
kollektivtrafik (10 %) 
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Fakturering i Waltti 

• Den behöriga myndigheten fakturerar de 
medverkande kommunerna andelen av 
kostnaderna för bl.a. planering och 
arrangemang i enlighet med samarbetsavtalet.  

» Bokföring: Övriga ersättningar för samarbete; allmän 
moms (24 %) (i betalarens bokföring) OCH 
Försäljningsintäkter; allmän moms (24 %) 
(mottagarens bokföring) 
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Fakturering i Waltti 

• Enligt bruttomodellen debiterar kommunen 
trafikidkaren för biljettinkomsterna  
» Bokföring: Avgifter för kollektivtrafik;  

moms för kollektivtrafik (10 %) 
 

• ...och trafikidkaren debiterar kommunen för sina 
transporttjänster 
» Bokföring: Rese- och transporttjänster;  

moms för kollektivtrafik (10 %) 

 OBS! FAKTURA DOCK NETTO, INTE SEPARAT PENNINGRÖRELSE 

• I nettomodellen fakturerar trafikidkaren den 
behöriga myndigheten för sina nettoutgifter 
» Bokföring: Rese- och transporttjänster;  

moms för kollektivtrafik (10 %) 
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Biljettinkomster och 
försäljningsprovision 

• Utöver biljettpriset tas försäljningsställets 
provision ut av resenären  

» Försäljningsprovisionen fastställs av försäljningsstället 
eller den behöriga myndigheten och den varierar 
beroende på försäljningsställe. 

» Bokföring: Försäljningsinkomster eller Inkomster av 
affärsverksamhet (affärsverk) 

» Försäljningsprovisionen omfattar allmän moms (24 %)  
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Biljettinkomster och 
försäljningsprovision 

a) Serviceställen 
» Om det är fråga om den behöriga myndighetens egna 

serviceställe, redovisas inkomsterna direkt till myndighetens 
kassa 

» Om tjänsten är utlagd, avtalar den behöriga myndigheten om 
redovisningen av inkomsterna till myndigheten  

b) Färdmedel 
» Engångsbiljetter som köps i färdmedlen och laddning av 

resekort kan betraktas som förhandsbetalningar till 
trafikidkaren 

» Trafikidkaren redovisar inte dessa inkomster till den behöriga 
myndigheten om så avtalats  

» Någon försäljningsprovision tas inte ut för köp av 
engångsbiljett, däremot nog för laddning av resekort 

» Den behöriga myndigheten och trafikidkaren avtalar om 
huruvida försäljningsprovisionen ska redovisas eller gå till 
trafikidkaren 
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Biljettinkomster och 
försäljningsprovision 

c) De riksomfattande försäljningskedjornas 
verksamhetsställen 

» TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy ingår ramavtal 
med de riksomfattande försäljningskedjorna 

» Den behöriga myndigheten avtalar inom sitt område 
om anslutning till ramavtalet 

» Försäljningskedjan redovisar sina biljettinkomster till 
den behöriga myndigheten i enlighet med 
anslutningsavtalet  

» Försäljningsprovisionen går till försäljningskedjan och 
redovisas inte till den behöriga myndigheten 
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Biljettinkomster och 
försäljningsprovision 

d) Lokala försäljningsställen  

» Den behöriga myndigheten kan ingå försäljningsavtal 
med lokala företag 

» Försäljningsstället redovisar sina biljettinkomster till 
den behöriga myndigheten 

» Försäljningsprovisionen går till försäljningsstället och 
redovisas inte till den behöriga myndigheten 

» På basis av Waltti-rapporterna kan summorna som 
ska redovisas fastställas och kontrolleras samt tas in i 
den behöriga myndighetens bokföring 
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Biljettinkomster och 
försäljningsprovision 

e) Webbtjänst 

» Laddning av värde-, period- och seriebiljetter 

» Webbtjänsten debiterar försäljningsprovision av 
passageraren 

» Passageraren betalar produkterna och provisionen via 
nätbank 

» Köpet (kortbetalning och biljettinkomster)  
inkomstförs direkt på basis av referensnumret till det 
konto som angetts av den behöriga myndigheten 

» Provision för betalningssätt (=försäljningsprovision) 
framgår inte av Waltti-rapporterna 

» En rapport över e-försäljning, där försäljningen 
specificerats enligt typ, fås från Waltti 
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