Myyntiraportti
verokannoittain
Myyntiraportti verokannoittain tekee yhteenvedon
kuukauden toteutuneista ja
peruuntuneista myyntitapahtumista.

Maksulinkki

Verokannoittain raportti
•

Raportti luodaan automaattisesti kuukausittain

•

Ei riitä yksinään kirjanpitoon – kirjanpitäjälle tulee toimittaa kaikki kolme kuukausiraporttia

•

Sisältää ajanjakson aikana toteutuneiden ja peruttujen myyntitapahtumien yhteenvedon

•

Raportin luvut lasketaan tilausriveittäin raportista

•

Verokannoittain raportti on tarkoitettu kirjanpidon tueksi ja
vaatii verosäädösten ymmärtämistä - sitä ei voi käyttää yksinään kirjanpidon tositteena

•

Näyttää myynnit verokannoittain ja jaoteltuna maksutavan / -välittäjän mukaisesti

•

Erittelee kokonaismyynnistä arvokorttien osuuden, arvokortilla tehdyt ostot ja arvon lisäykset

•

Näyttää Liikuttajat-palvelun komissiokulun, sisältää arvonlisäveron 24 %

Verokannoittain raportti
•

Maksutapa -sarake jaottelee myynnit sen mukaan,
millä tilausrivin tuote on maksettu

•

•

Paytrailin maksutapojen kautta

•

Muualla – esim. kauppiaan liikkeessä

•

Arvokortilla – yksikäyttö tai monikäyttö

•

Smartum ja ePassi -liikuntaeduilla

Toteutunut myyntitapahtuma lisää summaa
tilausrivien saldon verran

•

Peruuntunut myyntitapahtuma vähentää
summaa tilausrivien saldon verran

•

Peruuntuneen myyntitapahtuman
arvonlisäveron oikaisu tulee sille kuukaudelle,
jolle peruutus on tehty

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.

Raportin sisältö

•

•

Maksutapa – jaottelee myynnit maksutavan / -välittäjän mukaisesti

•

Verokanta – myytyjen tuotteiden verokantaprosentti

•

Myynti veroton – kokonaismyynnin summa verottomana

•

Myynnin vero – veron osuus kokonaismyynnistä

•

Myynti yhteensä – kokonaismyynti verollinen

Arvokorttien (yksikäyttö) osuus verottamasta myynnistä – kertoo mikä osuus
verottomasta myynnistä eli kokonaismyynnistä on ollut arvokorttien (yksikäyttö) verotonta

myyntiä
•

Arvokorttien (yksikäyttö) osuus myynnin verosta – kertoo mikä osuus
kokonaismyynnin verosta on ollut arvokorttien (yksikäyttö) myynnin veroa

•

Arvokorttien (yksikäyttö) osuus verollisesta myynnistä – kertoo mikä osuus verollisesta
kokonaismyynnistä on ollut arvokorttien (yksikäyttö) verollista myyntiä

Myydyt arvokortit (yksikäyttö)
sisältyvät myynnin lukuihin ja niiden
osuus on myös eritelty omiin
sarakkeisiinsa.

Raportin sisältö
•

Arvokortilla (yksikäyttö) tehdyt ostot
•

Maksutapa: Maksettu arvokortilla (yksikäyttö)

•

kertoo millä summalla arvokorteilla (yksikäyttö) on ostettu tuotteita tai palveluita

•

arvonlisäveroa ei ole eritelty, koska arvonlisävero on käsitelty jo siinä vaiheessa, kun
arvokortti on ostettu tai sille on lisätty arvoa

•

Arvokortin (monikäyttö) saldon lisäykset
•

Maksutapa: Paytrailin maksutavat, maksettu muualla, Smartum tai ePassi

•

kertoo millä summalla uusia arvokortteja (monikäyttö) on myyty tai olemassa oleville
arvokorteille on lisätty arvoa

•

arvonlisäveroa ei ole eritelty, koska arvokorttia (monikäyttö) myytäessä ei ole tiedossa
minkä verokannan alaisia tuotteita tai palveluita sillä tullaan ostamaan

•

Liikuttajat-palvelun komissiokulu sis. Alv 24 %
•

tuotteiden tai palveluiden myynneistä peritty verollinen komissiokulu maksunvälittäjän
ollessa Paytrail

Esimerkki, miten myydyt
arvokortit näkyvät
verokantaraportissa.

Arvokortit verokantaraportiss
•

Myynti yhteensä 220 €
•

Tilaukset maksettu Paytrailin maksutavoilla

•

Tilauksien 1717, 1718, 1719 ja 1720 summa, sisältää myös myydyt arvokortit (yksikäyttö)

•

Tilaus 1718 on toteutunut ja peruuntunut saman kuukauden sisällä

•

Tilausta 1722 ei oteta huomioon, koska sen verokantaa ei tiedetä

•

Arvokorttien (yksikäyttö) osuus
verollisesta myynnistä 200 €
•

Tilaukset 1719 ja 1720 ovat

uuden arvokortin
(yksikäyttö) ostoa ja arvon
lisäystä
•

Arvokortin (monikäyttö) saldon
lisäykset 200 €

•

Tilauksessa 1722 on myyty uusi
arvokortti (monikäyttö),
verokanta ei vielä tiedossa

Esimerkki, miten arvokorteilla
tehdyt ostot näkyvät
verokantaraportissa

Arvokortit verokantaraportiss
•

Arvokortilla (yksikäyttö) tehdyt ostot
•

Maksutapa: maksettu arvokortilla (yksikäyttö)

•

tilauksessa 1721 on ostettu arvokortilla pääsy tapahtumaan

•

arvonlisävero on käsitelty jo arvokortin oston yhteydessä

•

summa ei vaikuta myyntien arvonlisäveroon
•

Maksettu arvokortilla (monikäyttö)
•

tilauksessa 1723 on ostettu arvokortilla
pääsy tapahtumaan ja muutama tuote

•

arvonlisäveroa ei käsitelty arvokortin

oston yhteydessä, koska verokanta ei ollut
tiedossa
•

verokanta tiedossa arvokortilla
ostamisen yhteydessä

•

vaikuttaa myyntien arvonlisäveroon

