Ylitornion kunta
Y-tunnus 02108269
Alkkulanraitti 55
95600 Ylitornio

Tiedote 24.6.2019

Hyvä yhteistyökumppanimme

Pyydämme teitä toimittamaan kaikki laskunne e-laskuina alla mainittuun osoitteeseen:
OVT-tunnus
Välittäjä
Välittäjätunnus

00370210826901004
OpusCapita Solutions Oy
E204503

Paperilaskuja otamme myös edelleen vastaan ja ne tulee toimittaa joko alla mainittuun
osoitteeseen tai sähköpostitse osoitteeseen laskutus@ylitornio.fi
Ylitornion kunta
Alkkulanraitti 55
95600 Ylitornio
Laskussa tulee olla kirjanpidon ja verolainsäädännön määräysten mukaiset merkinnät. Niiden
lisäksi laskulla tulee olla tilaajan nimi ja toimitusosoite sekä tilaajan ilmoittamat viitteet.
Yksityisen elinkeinoharjoittajan tulee ilmoittaa laskulla ennakonperintärekisteriin
kuulumisesta sekä todistus yrittäjäeläkemaksusta. Puutteelliset laskut palautetaan
laskuttajalle. Julkisten hankintojen yleinen maksuehto on 30 pv kaikissa laskuissa niin
paperisissa kuin sähköisissä. Mikäli toimittaja käyttää lyhempää maksuehtoa, emme vastaa
viivästysseuraamuksista. Eräpäivää koskevissa puutteellisuuksissa, laskemme eräpäivän
laskun saapumisesta.

Laskuja koskeviin tiedusteluihin vastaavat:
Anne Huhtanen

Eveliina Vanhatalo

Sari Myllymäki

0400 220336

0400 220337

0400 220338

anne.huhtanen@ylitornio.fi eveliina.vanhatalo@ylitornio.fi sari.myllymaki@ylitornio.fi
Ystävällisin terveisin
YLITORNION KUNTA

Erika Erkheikki
Hallintojohtaja

Laskun tulee täyttää laskun tunnusmerkit ja vähimmäismerkinnät:
-

-

toimittajan nimi, osoite, puhelinnumero, pankkitili
o laskuttaja tai muu yhteyshenkilö
toimittajan arvonlisäverotunniste eli Y-tunnus (jos ei tunnusta, henkilötunnus)
jos toimittaja ei ole alv-verovelvollinen toiminnastaan ja on yksityinen
elinkeinonharjoittaja, hänen on toimitettava todistus kuulumisesta YELvakuutusjärjestelmään
sana LASKU
Ylitornion kunta laskunsaajana (osoite joko OVT tai postiosoite)
osasto: hallinto, perusturva, sivistys, tekninen (tai muu tunnistettavissa oleva yksikkö)
tilaajan nimi (Ylitornion kunnan henkilökuntaa)

Lisäksi verottajan vaatimat tiedot:
- laskun antamispäivä
- juokseva tunniste
- tavaroiden määrä ja luonne sekä palvelujen laajuus ja luonne
- tavaroiden toimituspäivä, palvelujen suorituspäivä tai ennakkomaksun maksupäivä
- veron peruste verokannoittain ja yksikköhinta ilman veroa ja hyvitykset ja alennukset
(jos eivät yksikköhinnassa)
- verokanta
- suoritettavan veron määrä
- tiedot uusista kuljetusvälineistä
- maininta käytettyjen tavaroiden sekä taide-, antiikki- ja keräilyesineiden tai
matkatoimistojen marginaaliverotusmenettelystä
- muutoslaskussa viittaus aikaisempaan laskuun
- ulkomaisissa laskuissa tulee olla kunnan VAT-numero, jonka laskuttaja merkitsee, koska
silloin hän on täyttänyt oman tarkistusvelvollisuutensa, voi laskuttaa verotta, kunnan
VAT-numero FI02108269 – laskussa tulee olla myös maininta toimitusosoitteesta
Suomessa

