Postimerkkien laskutus ja välityspalkkioiden maksaminen hyvityslaskulla
1.6.2011 lähtien postimerkein maksettavat yleispalvelut ovat arvonlisäverottomia. Myös
Helpostikuorten postimaksun osuus on arvonlisäverotonta.
Postimerkkien jälleenmyynnissä on muutoksen jälkeen kyse verottoman postipalvelun
välitystoiminnasta, joka on arvonlisäveron yleisten säännösten mukaan verollista
palvelua. Postimerkkiostoista myönnetyt alennukset, jotka ovat jälleenmyynnistä
suoritettavaa palkkiota eli myyntiprovisiota, on sen vuoksi käsiteltävä
arvonlisäverollisena välityspalkkiona.
Postimerkit laskutetaan aina merkkien täydellä myyntiarvolla, samoin Helpostikuoret.
Myyntipisteelle maksettava arvonlisäverollinen välityspalkkio (myyntiprovisio)
postimerkeistä ja Helpostikuorista hyvitetään erillisellä hyvityslaskulla. Hyvityslasku
syntyy varsinaista laskutusta seuraavassa laskuajossa. Myyntipiste vähentää itse
hyvityslaskun summan maksussa tai suoraveloituksessa olevan laskun loppusummasta
ja maksaa vain jäljellejääneen erotuksen.
Kun hyvityslaskuja käytetään maksuissa, tulee viestikenttään lisätä laskujen ja
hyvityslaskujen numerot. Näin erityisesti silloin kun maksetaan samalla kertaa useita
laskuja ja käytetään monia hyvityslaskuja. Tällöin ei saa maksuviitetietoa käyttää,
koska se estää viestikentän tietojen välittymisen.
Suoraveloituksessa olevat laskut veloitetaan sovitulta pankkitililtä ilman
ennakkoilmoitusta eräpäivän mukaisena pankkipäivänä. Ole tarkkana, että huomioit
kaikki saamasi hyvityslaskut ja vähennät itse hyvityslaskun osuuden.
Suoraveloituksessa olevassa laskussa hyvitys huomioidaan automaattisesti.
Näin tarkistat laskut ja hyvityslaskut:
Katso laskulta alkuperäisen laskun numero. Hyvityslasku välityspalkkioista tehdään
alkuperäiseen tuotelaskuun viittaamalla; numero näkyy hyvityslaskun erittelyn
ensimmäisellä rivillä.
Alkuperäisen laskun numero
alkuperäisellä laskulla.

Katso alkuperäisen laskun laskuerittelysivua:

Postimerkkinimikkeet löytyvät
laskuerittelyltä veroluokan
Arvonlisäveroton myynti alta.

Välityspalkkio lasketaan laskurivien
yhteissummista myyntipisteen
välityspalkkioprosentin mukaan.

Katso vielä alkuperäisen laskun toimitusrivien tiedot:
Nimikettä Revontulia 1. lk rullamerkki on toimitettu kahdessa eri
toimituksessa ja sen vuoksi välityspalkkioiden kappalemääränä tälle
tuotteelle näkyy hyvityslaskulla 2.

Erikseen toimitettavan hyvityslaskun tunnistat tästä:

Hyvityslaskulla laskun
yhteensäsummaksi tulostuu tähtiä.

Hyvitettävän summan (= maksettavan palkkion suuruuden) näet hyvityslaskun
etusivulta tästä. Vähennä itse tämä summa maksettavan laskun loppusummasta
(koskee myös suoraveloituksessa olevia laskuja).

Katso hyvityslaskun laskuerittelyä:
Hyvityslaskun laskuerittelyn
ensimmäiselle riville tulostuu tieto
siitä, mihin alkuperäiseen laskuun
viittaamalla se on muodostettu.

Välityspalkkioiden kappalemäärä on
hyvitettävien laskurivien määrä. Eri
toimitukset summataan
laskuerittelyssä. Tässä asiakas on
saanut nimikettä Revontulia 1. lk
rullamerkki kahdessa eri
toimituksessa ja määrä on silloin 2.

Huomaa, että välityspalkkioiden
arvonlisävero on 23 %, vaikka
postimerkit ovat
arvonlisäverottomia.

Välityspalkkiorivin yhteissumma
hyvityslaskulla on alkuperäisen
laskun vastaava rivi kerrottuna
välityspalkkiolla (13 %).

Tarkista hyvityslasku vertaamalla kutakin erittelyn riviä vastaavaan erittelyriviin
alkuperäisellä laskulla.

