Husk at:

(rubrikkerne udfyldes af indlevereren)
Indlevererens navn:
Medlems nr.

udfylde samtlige rubrikker.
læse din klubs anvisningsreglement.

Land:

Årstal:

Værdi:

Farve:

Postfrisk:

Brev:

Andet:

Katalog:

Årgang:

Der henstilles til at indlevereren i egen interesse sørger for:

Brugt:

Ubrugt:

at frimærkerne er hele, har fuld rand og ikke mangler takker.
at mærkerne er rengjorte for gamle hængselrester etc.

Beskrivelse:

at mærkerne opsat med hængsler kan vendes uden besvær og uden at
mærkerne beskadiges derved.
alle fejl ved materialet bør være markeret og beskrevet af indsenderen.

Katalog nr.:
En gylden regel:
indsend aldrig materiale i en kvalitet du ikke selv ville købe.

Katalog pris:

Min. opråbspris:

Regler for anvisningssalg der ikke er momspligtigt:
(udfærdiget af Departementet for told- og forbrugsafgifter).
1. Salget foregår direkte mellem medlemmerne. Sælger foretager opråb af det udbudte og

Østjysk Frimærkeklub

opkræver betaling mod udlevering af det solgte. Sælger kan dog give foreningen skriftlig
fuldmagt til at optræde som stedfortræder.
2. Foreningen formidler salget ved opsætning/udgivelse af lister med angivelse af de
enkelte sælgeres medlemsnummer. Foreningen udsteder faktura til sælger på formidlingshonoraret, men må ikke udstede nogen form for regning på det solgte.
3. Foreningen har intet ansvar for fejl og mangler ved det solgte.
4. Udsteder sælger regning, skal denne være adresseret til køber.
5. Optræder foreningen som stedfortræder, skal der udstedes dags dato kvittering ved opkrævning af betaling for køber. Både den private sælgers og den private købers navn men ikke foreningens - skal være anført på kvitteringen.

(rubrikkerne udfyldes af auktionsleder)
Køberens navn:
Anvisningsnummer:

Ved iagttagelse af disse regler skal foreningen alene betale moms af salæret. Er sælgeren
(ejeren) momsregistreret for handel med tilsvarende varer, eller er der tale om tilfælde, hvor
foreningen sælger frimærker m.v. fra egen beholdning, skal der svares moms af hele det
beløb, som køber betaler.

Kvittering:

Salgspris:
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