LASKUTUSOHJE ALIHANKINTA
Y-tunnus 2126676-4

Maamerkki Infra Oy:ssä ostolaskujen käsittely tapahtuu sähköisesti, joten toivomme teidän lähettävän laskunne meille verkkolaskuina.
Verkkolaskujen mukana voimme vastaanottaa myös laskun liitteet.

VERKKOLASKUT:
Verkkolaskutusosoite
Verkkolaskuoperaattori
Välittäjätunnus
Välittäjätunnus VAIN pankkiverkkoa
verkkolaskutukseen käyttäville:

003721266764
Maventa
0037 2129 1126
DABAFIHH

Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskuja, tulee paperilaskut lähettää liitteineen skannauspalveluun
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SKANNAUSPALVELU PAPERILASKUILLE:
Maamerkki Infra Oy
21266764
PL 100
80020 Kollektor Scan
tai
invoice‐21266764@kollektor.fi
PDF‐tiedostot sähköpostin liitteenä, yksi lasku per tiedosto, max 10Mb
Laskutusosoitteisiin voi lähettää VAIN laskuja, muut asiakirjat lähetetään postiosoitteeseemme.
LASKUISSA TULEE OLLA SEURAAVAT TIEDOT
Tilatessamme ilmoitamme tilausta koskevan työmaanumeron. Työmaanumero tulee olla laskussa ostajan viitteenä ja jokaisen työmaan lasku
tulee lähettää omana laskunaan. Vaadittavat tunnisteet ovat laskun lähettäjän nimi, laskun päiväys, laskunnumero, viitenumero, laskun
summa, eräpäivä, myyjän y‐tunnus sekä työmaanumero.

LASKUTUSJAKSO ON 2 VIIKKOA ja MAKSUEHTO 45 vrk NETTO.
Laskuun on liitettävä Maamerkki Infra Oy:n työnjohdon päivittäin kuittaama tunti‐ilmoitus, ajokirja tai muu vastaava selvitys.
Laskujen täsmälliset ja oikeat tiedot helpottavat ja nopeuttavat niiden hallintaa. Puutteelliset laskut palautuvat lähettäjälle.
Laskutukseen sovelletaan muilta osin rakennusalan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 sekä 1.1.2007 voimaan tullutta
tilaajavastuulakia, joka velvoittaa toimittamaan enintään 3 kuukautta vanhat tiedot ja selvitykset seuraavista asioista:
•
•
•
•
•
•

selvitys ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitsemisestä
kaupparekisteriote
todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus
todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja maksujen suorittamisesta tai maksusopimus rästien maksamisesta
selvitys työehdoista (TES tai keskeiset työehdot)
todistus tapaturmavakuutuksesta

Laskuihin liittyvissä asioissa voitte ottaa yhteyttä sähköpostitse heidi.pihlstrom@maamerkki‐infra.fi tai puh. 040 147 3456
RAKENTAMISPALVELUIDEN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS
Maamerkki Infra Oy on AVL 8c § 1 momentin mukaisesti rakentamispalveluja muutoin kuin satunnaisesti myyvä
elinkeinonharjoittaja, johon ostajana sovelletaan 1.4.2011 lähtien lakia rakennusalan käännetystä
arvonlisäverovelvollisuudesta. Käänteisen arvonlisäveron myötä myyjän laskuttaessa Maamerkki Infra Oy:tä, myyjä
merkitsee laskuunsa:
 oman ALV‐tunnisteen
 Maamerkki Infra Oy:n ALV‐tunnisteen FI 21266764
 maininnan ”ei lisättyä arvonlisäveroa, ostajan käännetty arvonlisäverovelvollisuus (ALV 8c§)”
 laskuun ei merkitä arvonlisäveron määrää
Yhteistyöterveisin,
Mikkelissä 30.8.2018
Jarmo Kemppainen
toimitusjohtaja
PL 236, 50101 Mikkeli
Puh. 020741 2130
e-mail: info@maamerkki-infra.fi

