Větší přehled.
Lepší přiřazování nákladů.

Nové vyúčtování
TIS PL za příslušný
kalendářní měsíc.
VYÚČ
TIS PL Z TOVÁNÍ
A
KALEND PŘÍSLUŠNÝ
ÁŘNÍ M
ĚSÍC

NOVĚ
15.10. OD
2014

Faktura TIS PL

Nová forma vyúčtování.
Zachovává dobré služby.
Od 15.10.2014 dostane vyúčtování pro TIS PL
transparentní formu. Nové zúčtovací období se bude
shodovat s příslušným kalendářním měsícem! To
vám umožní jasné přiřazení transakcí k příslušnému
měsíci jejich vzniku.

Vyúčtování TIS PL včetně slev a poplatků provozovatelů
mýtných systémů poté bude vždy provedeno ve
fakturách DKV z 15. dne příslušného měsíce vyúčtování
a bude obsahovat transakce za celý předcházející měsíc.

Podrobnosti faktury TIS PL
»	samostatné stránky faktury pro vyúčtování
transakcí TIS PL ➊:
–	obraty TIS PL s poskytnutou slevou (5J01)
– systémový poplatek (005E)
– dílčí (zálohová) platba / brutto transakce
		 (005G)
>	dobropis transakce dílčí/zálohové platby ➋:
podle data rozpoznáte, v jaké faktuře byla dílčí/
zálohová platba vyúčtována
» dodavatelé CCIH a OPENLY jsou vyúčtováni v
samostatném listu faktury
» jednoduché přiřazení transakcí k měsíci
vyúčtování pomocí data transakce

V PŘEHLEDU:

Výhody vyúčtování TIS PL za
příslušný kalendářní měsíc:
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» zjednodušené přiřazení transakcí k měsíci jejich
vzniku
» větší srozumitelnost a transparentnost na
základě vyúčtování za celý předcházející měsíc
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» optimalizovaný přehled na základě samostatných
listů faktury transakcí TIS PL
» lepší zpětná sledovatelnost díky přiloženému
seznamu průjezdů s brutto transakcemi pro
každou částku dílčí (zálohové) platby
» podrobná struktura díky rozšíření „sestavy TIS
PL“ o počet boxů, poplatků apod.
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Sestava TIS PL

Seznam průjezdů TIS PL Francie

Podrobnosti seznamu průjezdů
TIS PL Francie

Podrobnosti sestavy TIS PL
Naše služby: Sestavujeme pro vás celkové součty na
zákazníka, provozovatele mýtného a na vozidlo.

» rozšíření o nové informace: částky v platební
měně ➊, OBU-ID ➋ a číslo valorizace ➌

» rozšíření informací o detaily jako počet boxů ➊,
servisní poplatky ➋, částky v příslušné
platební měně ➌, identifikační číslo palubní
jednotky (OBU-ID) ➍

»	nové třídění:
– chronologické pro příslušné vozidlo ➍
– u provozovatelů mýtných systémů, kteří účtují
slevy a poplatky na příslušný box, jsou
vykazovány slevy a poplatky na dané vozidlo
za příslušnými průjezd ➍

» sloupec „Měna celkem” ➌ se vykazuje jen v
případě, že neplatíte v eurech
»	sloupce „DPH“ ➎ a „Celkem brutto“ ➏
zůstávají prázdné u zákazníků s netto fakturací

–
		
		
		
		
		

»	servisní poplatek: Servisní poplatek je účtován
k hodnotě „Celkový obrat“ ze seznamů
průjezdů. Vždy podle provozovatele se tato
hodnota vypočítá ve vztahu k vozidlu ➐ nebo
na bázi celého vozového parku ➑

pokud provozovatelé sumarizují obraty všech
boxů ze své sítě a vypočítají na této bázi slevy a
poplatky, nacházejí se tyto hodnoty na konci
seznamu průjezdů „Další slevy a poplatky
příslušného provozovatele mýtného
systému“ ➎

– p
 řiřazení jednotlivých průjezdů a součtové
záznamy lze provádět pomocí valorizačního
čísla ➏
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» „netto částka“ v platební měně ➊ se vykazuje
jen v případě, že neplatíte v eurech
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TIS PL Francie – brutto transakce

Důležité upozornění:

Seznam průjezdů
TIS PL Francie –
brutto transakce

NYNÍ
NOVĚ
TIS PL –
BRUTTO
TRANSA
KCE

» pro vaše transparentnější vyúčtování brutto
transakcí WA005G (dílčí/zálohová platba) se pro
dílčí platbu zavádí nový seznam průjezdů
„TIS PL – brutto transakce (před vyúčtováním
slev a poplatků provozovatelů mýtných
systémů)“
» seskupování se provádí podle čísla boxu, a poté
chronologicky vzestupně
» při dobropisu dílčí/zálohové platby se
nepřipojuje žádný seznam průjezdů

Pro vyúčtování TIS PL za příslušný kalendářní měsíc je
společnost DKV Euro Service závislá na včasném
doručení dat od francouzských provozovatelů
mýtných systémů. Při opožděném doručení
nemůže DKV garantovat vyúčtování za příslušný
kalendářní měsíc. V zásadě mohou být ve
vyúčtování zúčtovány také starší transakce z
reklamací a oprav.
Přechod na vyúčtování za příslušný kalendářní měsíc s
sebou přináší z části pozdější vyúčtování transakcí,
na které je poskytnuta sleva.
Své transakce si i nadále můžete kdykoli zobrazit
prostřednictvím aplikace DKV eReporting!

» pokud obdržíte seznam průjezdů jako soubor
ve formátu csv, bude vám zaslán také nový
seznam „TIS PL Francie – brutto transakce“
v samostatném e-mailu

Informujte se nyní o novém vyúčtování TIS PL za
příslušný kalendářní měsíc u svého osobního
poradce DKV. Nebo se podívejte na stránky
www.dkv-euroservice.com
Přejeme vám šťastnou cestu. Po celé Evropě.
Váš DKV Euro Service!

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG

www.dkv-euroservice.com

You drive, we care.
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Balcke-Dürr-Allee 3
D-40882 Ratingen

