Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä

IP asiakkaan uutiskirje 18.5.2017
0.2 Omavalvonnasta kaikille muistutuskirje
Kaikki IP-asiakkat saivat 16.5.2017
muistutuskirjeen
0.2 omavalvonnan suorittamisesta ja siihen
liittyvän toimenpidesuunnitelman lähettämisestä
sertifiointilaitokselle. Muistutuskirjeen lähetti
SMAK Certifiering AB.
Valitettavasti siirtyminen uuteen
tietojärjestelmään on aiheuttanut sen, että
vahvistusviestejä ei ole erikseen toimitettu niille,
jotka ovat 0.2 toimenpidesuunnitelmansa jo
toimittaneet. Puute pyritään korjaamaan
mahdollisimman pian.
Mikäli 0.2 Toimenpidesuunnitelma on yhä
toimittamatta sertifiointilaitokseen tulee se
toimittaa heille viipymättä. Muistutus ei koske
asiakkaita jotka ovat keväällä 2017 toimittaneet
jo toimenpidesuunnitelmansa
sertifiointilaitokselle, eikä myöskään niitä, jotka
ovat esittäneet toimenpidesuunnitelmansa
keväällä 2017 suoritetun auditoinnin yhteydessä.

1/2

Avaa linkki:
0.2 Toimenpidesuunnitelma lähetetään
täytettynä:
certifiering@smak.se sekä
auditoijallesi
erkki.rautio@smak.se tai
katrine.petajisto@smak.se
Ohjeita 0.2 omavalvontaan
on tässä
Kyselyt:
erkki.rautio@smak.se tai
katrine.petajisto@smak.se

IP Kasvikset vuosimaksut laskutetaan Puutarhaliiton toimesta lähiaikoina
Toukokuussa Puutarhaliitto lähettää laskun SIGILL:n vuosimaksusta sekä IPjärjestelmän hallintomaksusta. Otathan yhteyttä Puutarhaliittoon jos on kysyttävää
tai esimerkiksi tarvetta neuvotella laskulle maksuajan pidennys.
Miten SMAK:n sertifiointilasku maksetaan ja miten alv-ilmoitus kuuluu
hoitaa?
Suomessa viitejärjestelmä on itsestäänselvyys, mutta useimmissa muissa maissa
ei. Ruotsiin voit maksaa laskut käyttäen laskun numeroa ja asiakasnumeroa
tunnisteina. Eli lisää ne lisätietokenttään.
Sertifiointilaitos SMAK:lla on yrityksesi VAT-numero, se näkyy heidän laskussakin.
Sen tähden SMAK laskuttaa EU:n sisällä ilman ALVia. Suomalainen ostaja
käsittelee oston käännettyä arvonlisäveromenettelyä noudattaen, koska on
verovelvollinen myyjän sijasta. ALV (24 %) merkitään arvonlisäveroilmoituksessa
kohtaan "vero palveluostoista muista EU-maista" sekä "verokauden vähennettävä
vero"-kohtaan. Lopputulema on nollavero.
Sähköisesti täytettävä "IP Kasvikset" -käsikirja
0.2 Omavalvonnan tekemistä helpottamaan löytyy koneella täytettävä "IP Kasvikset
Perussertifiointi" -käsikirja sekä sähköisesti täytettävä "0.2 Toimenpidesuunnitelma"
-lomake. Käsikirja ja lomake ovat ladattavissa IP-asiakkaan omilta sivuilta
(kirjautumstunnukset ja -ohjeet ovat alla).
"IP Kasvikset" -käsikirjan päivitystyö käynnissä - vinkkaa korjaustarpeista!
"IP Kasvikset Perussertifiointi" -standardin päivitystyö on alkanut. Pyydämme
ilmoittamaan meille mahdollisimman pian tarkastuspisteissä havaistsemistasi
epäkohdista ja kehitystarpeista standardissa!
Avaa linkki:

IP-asiakkaan omat sivut
Ohessa kirjautumistunnukset ja -ohjeet, joilla pääset
IP-asiakkaiden omille sivuille. IP-asiakkaan omilta
sivuilta löydät näppärästi yhdessä paikassa kaikki
IP-uutiskirjeemme, uudet tulkintamuutokset,
säädösmuutokset, uudet tukimateriaalit sekä IPkäsikirjat.

Kirjautumistunnukset
ja -ohjeet IPasiakkaan omille
sivuille pääsemiseksi

Otathan tarvittaessa meihin yhteyttä!
Katarina Lassheikki, katarina.lassheikki@puutarhaliitto.fi, 040-5520 267
Hanna Skogster, hanna.skogster@puutarhaliitto.fi, 044-769 0333
Puutarhaliitto Ry, Viljatie 4 C, 00700 Helsinki
Puh. (09) 584 166, Fax (09) 5841 6555
puutarhaliitto@puutarhaliitto.fi

Jos haluat peruuttaa tilauksen, klikkaa tästä
Osoitelähde Puutarhaliton jäsenyhdistysten yhteyshenkilörekisteri.
Jakelua on täydennetty tiedotusta tilanneilla. Rekisteriseloste.
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