
Ohjeita tilitykseen
ja arpapalautukseen

Lumilyhty-arpojen myyntitulo on myyjille verotonta tuloa.

Tilitykset tehdään tilille:
Suomen Arpa ja Bingo ry, Nordea 

IBAN - FI26 1590 3000 0245 45    BIC - NDEAFIHH
Maksaessanne arvat on ehdottomasti käytettävä laskussa olevaa viitenumeroa. 

Tapaus 1 (Isompi myyntipalkkio): 
Yhdistys on ottanut myyntiin 400 arpaa ilman palautusoikeutta. Myyntiprovisio on tällöin 4,00 € / arpa. Yhdistys maksaa arvat käyt-
täen laskussa olevaa viitenumeroa 30 päivän sisällä arpojen lähettämisestä eli 400 x 4 € = 1600 €.

Tapaus 2 (enemmän maksuaikaa ja palautusoikeus): 
Seura on ottanut myyntiin 1000 arpaa palautusoikeudella. Myyntiprovisio on tällöin 3,00 € / arpa. Seura palauttaa 45 myymätöntä 
arpaa 25.3.2019 mennessä. Seura tilittää 25.3.2019 mennessä 955 x 5,00 € = 4775 € (samaa viitenumeroa hyödyntäen kuin alku-
peräisessä laskussa).

Palauttaessanne arpoja on erittäin tärkeää merkitä lähettäjän nimi selkeästi lähetykseen. Laittakaa lähetyksen liitteeksi myös ar-
pojen tilitystiedot (tilaajan nimi, tilattujen arpojen määrä, myytyjen arpojen määrä ja palautettujen arpojen määrä). Seura/yhdistys 
maksaa itse palautuksen postimaksun. 

Palautuksia emme voi vastaanottaa 25.3.2019 (postileiman päivä) jälkeen.

Tilitysesimerkit:

Arpapalautukset:

Palautusosoite on: Lumilyhty / SBH-Yhtiöt Oy, PL 85,20781 Kaarina

Lisätiedot – p. 0403 110 570 (ei tekstiviestejä) tai info@lumilyhty.fi.

Tilausvaihtoehdot:
1) ISOMPI MYYNTIPALKKIO: Minimitilaus 200 kpl, myyntipalkkio jopa 4,00 € arpaa kohden, maksuaikaa 30 päivää arpojen 
toimittamisesta, arvoilla ei palautusoikeutta. Myyntituotto jää suoraan myyjän käyttöön.
 
2) ENEMMÄN MAKSUAIKAA JA PALAUTUSOIKEUS: Minimitilaus 500 kpl, myyntipalkkio 3,00 € arpaa kohden, maksuai-
kaa 25.3.2019 asti. Arvoilla palautusoikeus (HUOM. omavastuuosuus 200 arpaa, myymättömät arvat palautettava 25.3.2019 men-
nessä). Myyntituotto jää suoraan myyjän käyttöön.
 
3) PERSONOITU LUMILYHTY-ARPA OMALLA LOGOLLA: Minimitilaus 1600 kpl, jonka jälkeen 800 kpl portaissa, myyn-
tipalkkio jopa 4,00 € arpaa kohden. Palautusoikeus 50 % 1600 myydyn arvan ylittävästä osasta. Myymättömät arvat palautet-
tava 25.3.2019 mennessä. Esim. tilaa 3200 arpaa, myy 1600 arpaa, myyntiajan päätyttyä saa palauttaa 800 arpaa. Maksuaikaa 
25.3.2019 asti. Myyntituotto jää suoraan myyjän käyttöön.
 


