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ONNINEN OY – LASKUSISÄLTÖVAATIMUKSET  

Tavaraostolaskujen lähettämisessä Onninen Oy:lle tulee noudattaa arvonlisäverolain edellyttämiä 

laskumerkintöjä sekä tässä dokumentissa määriteltyjä laskun sisältövaatimuksia tavaraostolaskuihin 

(ostotilaukselliset laskut). Mikäli teillä on laskutusohjeesta kysymyksiä, olettehan yhteydessä Onninen 

Oy:n yhteyshenkilöönne. 

Suositeltavat laskujen lähetysmuodot ovat verkkolasku (ensisijainen) tai EDI-lasku. Mikäli lähetätte tällä 

hetkellä laskunne Onniselle EDI-laskuina, otamme laskunne jatkossakin vastaan EDI-laskuina. 

Tarkemmat ohjeet verkkolaskujen lähettämiseen ovat jäljempänä tässä dokumentissa. Paperi- ja 

sähköpostilaskuja vastaanotamme vain poikkeustapauksissa ja tarkempia toimintaohjeita niiden 

lähettämiseen saatte tarvittaessa osoitteesta www.kesko.fi/talouspalvelut. Mikäli pystytte lähettämään 

EDI-laskuja, ottakaa yhteyttä Onnisen EDI-serviceen sähköpostiosoitteessa 

EDISERVICE@onninen.com.  

Laskutusosoitteet löydätte tästä ohjeesta. Tiedotteet, maksuhuomautukset ja muun paperisen 

materiaalin voitte lähettää lomakkeella osoitteessa www.kesko.fi/talouspalvelut. 

 

TAVARAOSTOLASKUT 

Onninen Oy:lle osoitettavissa tavaraostolaskuissa huomioitavaa 

• Onninen Oy:lle osoitettavat tavaraostolaskut tulee lähettää tilaus- ja asiakaskohtaisesti. 

Koontilaskutus ei käytössä.  

• Tavaraostolaskuilla tulee aina olla merkittynä Onninen Oy:n ostotilausnumero, jota lasku koskee. 

Ostotilausnumero voi olla joko otsikko- tai rivitasoisena tietona. 

Laskun otsikkotiedot 

• Ostajan Y-tunnus, virallinen toiminimi ja osoite 

• Huom. Merkitkää ostajaksi Onninen Oy (1071207-9)  

• Ostajan arvonlisäverotunniste yhteisökaupassa (Onninen Oy FI10712079) 

• Myyjän Y-tunnus, virallinen toiminimi ja osoite 

• Myyjän arvonlisäverotunniste yhteisökaupassa 

• Laskun päiväys 

• Laskun numero  

• Tuotteen toimituspäivämäärä 
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• Onko kyseessä veloitus- vai hyvityslasku. Huom. samalla laskulla ei saa olla sekä veloitus- että 

hyvitysrivejä. 

• Hyvityslaskuilla tulee olla viittaus alkuperäiseen laskuun (alkuperäisen laskun numero)  

Rivitiedot 

• Laskutettava tuote sekä tuotteiden GTIN (EAN) –koodit (myös mahdolliset kulutuotteet, esim. rahti, 

lavaveloitukset, toimitusmaksut). Jos GTIN-koodia ei ole, laskulla tulee mainita toimittajan oma 

tuotetunniste. GTIN:n korvaavasta tunnisteesta on sovittava erikseen Onnisen yhteyshenkilön 

kanssa 

• Laskutettava määrä  

• Tuotteiden veroton yksikköhinta 

• Tuotteiden verokanta 

• Sovitut alennukset tulee näkyä laskulla ensisijaisesti eriteltynä rivikohtaisesti prosenttina tai 

vaihtoehtoisesti tuoterivien jälkeen omana rivinään.  

Yhteenveto 

• Laskun loppusumma 

• Suoritettavan veron kokonaismäärä euroissa verokannoittain 

• Veron peruste (nettoarvo) verokannoittain 

• Maksuehto ja eräpäivä (myös kassa-alennuseräpäivä) 

• Laskun maksuviite 

• Käteisalennuksen verollinen arvo 

• Yhteisökaupassa maininta: ” VAT 0 % (Intra-Community supply) Reverse Charge / 2006/112/EC 

138 article” 

Huomioitavaa verkkolaskujen lähetyksessä 

• Verkkolaskun XML-sanomassa tulee aina olla merkittynä Onninen Oy:n 10-numeroinen 

ostotilausnumero. Ostotilausnumero voi olla 45-, 47-, 48- tai 49-alkuinen numerosarja.  

• Joissakin tapauksissa ostotilausnumero voi olla 7-numeroinen, esim. 10-alkuinen numerosarja. 

• Samassa kentässä ostotilausnumeron kanssa ei saa toimittaa muita viitteitä, numeroita tai tekstiä. 

• TEAPPS-formaatissa lähetettävässä verkkolaskussa ostotilausnumero tulee ilmoittaa seuraavasti: 

<INVOICE> 

<HEADER> 

<ORDER_INFORMATION ORDER_TYPE="CO"> 

<ORDER_NUMBER>XXXXXXXXXX</ORDER_NUMBER> 

• Finvoice-formaatissa lähetettävässä verkkolaskussa ostotilausnumero tulee ilmoittaa seuraavasti: 

<Finvoice> 

<InvoiceDetails> 

<OrderIdentifier>XXXXXXXXXX</OrderIdentifier> 

 

• Kun lähetätte ensimmäisen verkkolaskun, pyydämme ilmoittamaan siitä sähköpostitse: juha-

matti.merimaki@kesko.fi laskun perille tulon varmistamista varten.  
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Laskutusosoitteet – tavaraostolaskut Onninen Oy 

Verkkolaskutusosoite: 

Y-tunnus  Verkkolaskuosoite Välittäjätunnus  Operaattori 

1071207-9 00371071207900 E204503  OpusCapita Solutions Oy 

  


