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LASKUTUSOHJEET
Pyydämme toimittamaan laskunne alla olevien ohjeiden mukaisesti. Laskut tulee lähettää
ensisijaisesti verkkolaskuina vuoden 2016 alusta alkaen.
Laskutusosoite
Sähköiset laskut:
Y-tunnus
Verkkolaskuosoite:
Välittäjän tunnus:
Välittäjä:

0241182-3
003702411823
003708599126
Liaison Technologies

Vaikka laskut lähetetään sähköisenä, tulee laskun kuvan
osoitekentässä/vastaanottajakentässä olla perinteinen laskutusosoite
näkyvissä.
Liedon Lämpö Oy
C/O Liedon Tilitoimisto Oy
PL 149
40011 Heeros Palvelut
Paperilaskut:
Liedon Lämpö Oy
C/O Liedon Tilitoimisto Oy
PL 149
40011 Heeros Palvelut

Laskun voi päivätä ja lähettää aikaisintaan toimituksen tultua vastaanotetuksi.
Sovittu maksuaika ei ala kulua ennen kuin lasku on toimitettu oikeassa
muodossa ja pyydettyine työerittelyineen.
Puutteelliset laskutiedot estävät laskun tarkastamisen, hyväksynnän ja
maksun.
Tulemme jatkossa palauttamaan lähettäjälle puutteellisin merkinnöin
varustetut laskut.
Osoitteeseen voi lähettää pelkästään laskuja ja normaalit liitteet. Muut
asiakirjat toimitetaan yrityksemme postiosoitteeseen:
Liedon Lämpö Oy
PL 24 (Kirkkotie 13)
21421 LIETO

Liedon Lämpö Oy

p. 0207 353190

Y-tunnus: 0241182-3

www.liedonlampo.fi
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Rakennushankkeiden sekä ylläpito- ja kunnossapitotöiden laskuihin lisäksi
Laskulla tulee ilmoittaa tilaajan yksilöimä hanketieto, esimerkiksi
projektin/työmaan/työkohteen/palvelusopimuksen nimi ja työnumero, mikäli sellainen on
annettu toimittajalle. Mikäli työnumeroa ei ole ks. työlle annettu, on käytettävä muuta ks.
laskutettavaa työtä kuvaavaa kirjallista tunnistetta, esimerkkejä alla.
esim. Carruksen Lämpökeskus/poltinhuolto
esim. Siirtolinja/1234
esim. Päivystys ja varallaolo/valvomotyöt
esim. Taatilan Lämpökeskus/vuosikorjaustyöt
esim. Verkostotyöt, taloliitymän rakentaminen (osoite)
esim. Hälytystyöt/vuotokorjaus Karjatie
Yhdellä laskulla voi olla vain yhden hankkeen / kunnossapitotyön kuluja. Koontilaskut
palautetaan lähettäjälle.
Laskussa tai sen liitteenä on oltava tarvittavat erittelyt tehdystä työstä työpäivittäin ja tarvittavat
liitteet, kuten työpäiväkirja, tuntilistat ja hyväksytyt maksuerät sekä työn tilaajan nimi.
esim. Erittely korjaustyöstä rivitietona
21.10.2015 Pekka Laitinen 1,5h pumpun vaihtotyöt Ilmaristen lämpökeskuksella tilaaja Pekka
Neva
22.10.2015 Pekka Laitinen 4h pumpun vaihtotyöt Ilmaristen lämpökeskuksella tilaaja Pekka
Neva
Laskulla ilmoitetaan siihen mennessä työstä laskutettu summa ja viimeisessä laskussa lisäksi,
että kyseessä on työn loppulasku.
Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus
Liedon Lämpö Oy on arvonlisäverolain 8 c § (686/2010) 1 momentissa tarkoitettu
rakentamispalveluja harjoittava elinkeinoharjoittaja ja siten arvonlisäverovelvollinen lain 31 §:n
3 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista rakentamispalveluostoista. Laskutettavan työn
kuuluessa loppuasiakkaallemme rakennettavaan ja myytävään avaimet-käteen toimitukseen
eli asiakaslaitteiden asennustöihin, tulee laskussa olla maininta, että ostajalla on käänteinen
verovelvollisuus.
”ei lisättyä arvonlisäveroa, ostajan käännetty arvonlisäverovelvollisuus (AVL 8c §)”

Verkoston ja taloliittymien rakennustyöt ja laskutus ei kuulu käännetyn alv:n piiriin.
Näiden laskutus suoritetaan normaalisti alv 24%.
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