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Ohjeita Ramirent Finland Oy:n (y-tunnus: 2077956-8) laskuttamiseen
Hyvä toimittajamme,
Ramirent haluaa kehittää ympäristöystävällisempiä ja tehokkaampia tapoja toimia ja sen vuoksi
toivoisimme toimittajiemme lähettävän ostolaskut jatkossa sähköisessä muodossa – joko
verkkolaskuna tai pdf-laskuna sähköpostitse.
Verkkolasku
Suosittelemme ensisijaisesti verkkolaskujen lähettämistä. Verkkolaskutusoperaattorimme on
Basware Oyj ja verkkolaskuosoitteemme on:
Nimi

Y-tunnus

Ramirent
Finland Oy

2077956-8

Verkkolaskuosoite
OVT
003720779568

Operaattoritunnus:
BAWCFI22

Sähköpostilasku (PDF-tiedostona)
Laskut voi lähettää myös PDF-muodossa osoitteeseen: Ramirentfinland@bscs.basware.com.
Laskua lähetettäessä huomioitavia asioita:






Lasku tulee lähettää sähköpostin liitteenä
Yksi lasku per tiedosto, sisältäen kaikki sivut ja liitteet
Useamman laskun voi lähettää yhdellä viestillä, mutta tiedostoilla tulee olla eri
nimet
Sähköpostin ja sen liitetiedostojen kokonaiskoko saa olla maksimissaan 10 Mb
Tiedoston nimi saa sisältää vain numeroita tai kirjaimia (a-z, A-Z, 0-9).
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Mikäli verkkolaskun tai PDF-laskun lähettäminen ei ole mahdollista, olkaa hyvä ja käyttäkää
paperilaskuissa seuraavaa laskutusosoitetta:

Ramirent Finland Oy
2077956-8
PL 5196
70701 Kuopio, Finland
Tilaajan viite
Huomaattehan, että laskuilla tulee näkyä tilaajan viite ja sen tulee sisältää seuraavat tiedot
esimerkin mukaisessa muodossa, laskutustavasta riippumatta:
Tilausnumero

Tilaajan suku- ja etunimi

Kustannuspaikka-/ projekti/työmaanumero

Pakollinen

Erikseen tilaajan pyynnöstä

Erikseen tilaajan pyynnöstä

esim. Meikäläinen Matti

esim. /KP72/3278

esim. 20181234

Laskua, josta puuttuu tilaajan viitetieto, ei valitettavasti voida käsitellä. Puutteellisten
tietojen osalta toimittajaan ollaan yhteydessä oikeiden viitetietojen saamiseksi, jotta lasku voidaan
käsitellä/maksaa. Huomioittehan, että vain oikeat tiedot sisältävät laskut päätyvät laskujen
hyväksyntäprosessiin ja maksatukseen. Ramirent Finland Oy ei maksa korkoja tai muita
perintäkuluja mikäli maksun viivästyminen johtuu puutteista laskun tiedoissa.
Käänteisen verovelvollisuuden sisältävät laskut
Mikäli lasku sisältää käänteistä verovelvollisuutta noudattavia palveluita tai tuotteita, tulee laskulle
merkitä: “Käänteinen verovelvollisuus ALV 8 c §”, sekä verotunnuksemme (FI20779568).
Yleistä
Otattehan huomioon, että laskun tulee täyttää lain ja verottajan määräämät vaatimukset, jotta se
voidaan käsitellä.
Annamme mielellämme lisätietoja asiasta. Ostoreskontramme yhteystiedot ovat:
Puhelin: +358 974790376
Sähköposti: AP.finland@ramirent.com
Ystävällisin terveisin,
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