Myyntiraportti
tilausriveittäin
Myyntiraportti tilausriveittäin näyttää kuukauden
toteutuneiden ja peruuntuneiden
myyntitapahtumien sisällön.

Maksulinkki

Tilausriveittäin raportti
•

Raportti luodaan automaattisesti kuukausittain

•

Ei riitä yksinään kirjanpitoon – kirjanpitäjälle tulee toimittaa kaikki kolme kuukausiraporttia

•

Sisältää ajanjakson aikana toteutuneiden ja peruttujen myyntitapahtumien tilausrivit

•

Yhteen myyntitapahtumaan voi sisältyä useampi tilausrivi

•

Tilausnumero kertoo mihin maksutapahtumaan tilaus kuuluu

•

Tilausrivi kertoo tuote-, arvonlisävero- ja hintatiedot tuotteittain

•

Tilausriveistä lasketaan verokannoittain raportin luvut

Tilausriveittäin raportti
•

Peruuntuneen myyntitapahtuman luvut näkyvät tilausriveissä negatiivisina lukuina

•

Saman kuukauden aikana toteutuneet ja peruuntuneet tilausrivien saldot kumoavat toisensa

•

Eri kuukauden aikana peruttu tilaus näkyy positiivisena tilausrivinä ostokuukauden raportissa ja

negatiivisena tilausrivinä perumiskuukauden raportissa

Tilausriveittäin raportti
•

Tilausrivin ollessa ottoa tai palautusta arvokortille on rivin tyyppi lisätieto muutoin myyntirivi

•

Maksun tila kertoo onko tilausrivi toteutunut vai peruttu myynti

•

Maksun tila kertoo tilausrivin maksuvälineen tai -välittäjän ja sen perusteella saldo
jaotellaan verokannoittain raporttiin

•

Tilausrivillä ei ole maksun tilaa, jos rivin tyyppi on lisätieto

•

Tuotetyyppi kertoo ostetun tuotteen tuotetyypin

•

Tuotetyypin ollessa arvokortti – vaikuttaa tilausrivi saldon jaotteluun verokantaraportissa

•

Tilausrivillä ei ole tuotetyyppiä, jos rivin tyyppi on lisätieto

Raportin sisältö
•

Rivin tyyppi – kertoo tilausrivin tyypin myyntirivi / lisätieto

•

Maksun tila – kertoo millä maksuvälineellä tai –tavalla maksettu / peruttu

•

Tilausnumero – tilauksen yksilöivä tunniste

•

Tilausaika – kertoo milloin tilaus on tehty

•

Tilaus maksettu – kertoo milloin maksusuoritus on rekisteröity eli onnistunut

•

Tilaus peruttu – kertoo milloin tilaus on peruttu

•

Tuote

•

Tuotetyyppi

•

Kustannuspaikka

•

Arvokortin koodi – digitaalisen lahja- tai saldokortin koodi

Raportin sisältö
•

Verokanta – tilatun tuotteen verokanta

•

Yksikköhinta – tilatun tuotteen yksikköhinta verollinen

•

Kpl – tilattu kappalemäärä

•

Kokonaishinta verollinen – tilausrivin tuotteen kokonaishinta verollinen (kpl * yksikköhinta)

•

Alennus % - ei ole vielä mahdollista määrittää

•

Alennus € - ei ole vielä mahdollista määrittää

•

Alennettu hinta verollinen – verollinen kokonaishinta

•

Alennettu hinta veroton – veroton kokonaishinta

•

Veron osuus – veron osuus kokonaishinnasta

•

Liikuttajat-palvelun komissiokulu veroton

•

Liikuttajat-palvelun komissiokulun vero 24 %

•

Liikuttajat-palvelun komissiokulu verollinen

Arvokortin määritelmä
•
https://www.vero.fi/syventavat-vero-

Arvokortilla tarkoitetaan Liikuttajat-palvelussa myytyjä digitaalisia ja ei-digitaalisia lahja- sekä
saldokortteja.

ohjeet/ohje-hakusivu/71147/arvoseteleiden•

Verottaja kutsuu omassa ohjeistuksessaan arvokortteja arvoseteleiksi.

•

Arvokortit (arvosetelit) luokitellaan yksikäyttöarvoseteleiksi ja monikäyttöarvoseteleiksi.

•

Verottajan sivuilta löytyy tarkka ohjeistus arvoseteleistä ja niiden arvonlisäverosäädöksistä!

•

Arvokortti on yksikäyttöarvoseteli, jos tavaroihin tai palvelujen myynneistä suoritettavan

arvonlis%C3%A4verotuksesta/

veron määrä on tiedossa arvokortin myyntihetkellä eli myyntimaa ja verokanta tiedetään.
•

Arvokortti on monikäyttöarvoseteli, mikäli yllä mainittu ehto ei täyty ja arvokortilla voidaan
ostaa esimerkiksi useamman verokannan alaisia tavaroita tai palveluja.

•

Arvokortti määritellään tuotteen luonnissa joko yksikäyttö- tai monikäyttöarvoseteliksi.

Arvokortit tilausriveissä
•

•

•

Ostettu uusi digitaalinen arvokortti (yksikäyttö)
•

kuvassa tilausnumero 1719 on uusi ostettu digitaalinen arvokortti

•

arvokortin koodi 9O93 ja arvoa ostettu 100 €.

Arvonlisäys digitaalinen arvokortti (yksikäyttö)
•

kuvassa tilausnumero 1720, edellisessä tilauksessa ostettuun arvokorttiin lisättyä arvoa

•

arvokortin koodi 9O93 ja arvoa lisätty 100 €.

Digitaalisella arvokortilla (yksikäyttö) ostaminen

•

kuvassa tilausnumero 1721, arvokortilla on ostettu pääsy joogaan

•

arvokortilla ostaminen näkyy lisätietorivinä raportissa, arvokortin koodi 9O93

•

kokonaishinta on negatiivinen, koska saldo on ottoa arvokortilta.

Arvokortit tilausriveissä
•

•

Ostettu uusi digitaalinen arvokortti (monikäyttö)
•

kuvassa tilausnumero 1722 on uusi ostettu digitaalinen arvokortti

•

arvokortin koodi MIH0 ja arvoa ostettu 200 €

•

verokanta on 0, koska ei tiedetä mitä tuotteita arvokortilla tullaan ostamaan.

Digitaalisella arvokortilla (monikäyttö) ostaminen
•

kuvassa tilausnumero 1723, arvokortin koodi MIH0

•

myyntitapahtuma sisältää useamman tilausrivin ja verokantoja on useampia

•

arvokortilta otto näkyy lisätietorivinä sekä negatiivisena kokonaishintana

•

kokonaishinta koostuu tilausrivien tuotteiden summasta.

Arvokortit tilausriveissä
•

Vahvistamaton digitaalinen arvokortti

•

digitaalinen arvokortti on vahvistamaton, jos se on maksettu ulkopuolisella maksutavalla,
esim. kauppiaan kivijalkaliikkeen kassajärjestelmällä

•
•

•

näkyy myyntiraporteissa vasta arvokortin hyväksymisen jälkeen

Vahvistettu (aktiivinen) digitaalinen arvokortti
•

kuvassa tilausnumero 1601 on vahvistettu eli aktiivinen digitaalinen arvokortti

•

hyväksymisen jälkeen arvokortti saa koodin ja maksun tila on "maksettu muualla"

•

Tilaus maksettu päivämäärä kertoo milloin arvokortti on hyväksytty

•

Muilla maksutavoilla maksetut digitaaliset arvokortit ovat suoraan aktiivisia arvokortteja

Ei-digitaalinen arvokortti
•

kuvassa tilausnumerot 1724 ja 1725 ovat ei-digitaalisia arvokortteja

•

arvokorteilla (yksikäyttö) tai (monikäyttö) ei ole arvokortin koodia

