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Laskutusohje 
 
 
 
Hyvä Valtra Oy:n (1868602-0) yhteistyökumppani, 
 
Pyydämme teitä lähettämään ostolaskut verkkolaskuna (Finvoice 3.0/Teapps). Operaattorimme on Telia Finland Oyj. 
Emme ota vastaan paperi- ja sähköpostilaskuja. 
 
Verkkolaskutuksen osoite on: 
 

  
AGCO yhtiön nimi  

  
 Verkkolaskuosoite  

  
OVT-tunnus  

  
Operaattori  

  
Välittäjäntunnus  

  
Valtra Oy  

  
003718686020  

  
003718686020  

  
Telia Finland Oyj  

  
003703575029  

 
Seuraavilla sivuilla on ohjeet verkkolaskutuksen sisältövaatimuksista. Tutustuttehan ohjeeseen huolella. Lisätietoja 
verkkolaskujen lähettämiseen liittyen antaa tarvittaessa:  
 
Sari Lampinen sari.lampinen@agcocorp.com  
Päivi Seppo paivi.seppo@agcocorp.com 
 
 
Valtra Oy:lle osoitetuissa laskuissa pitää ehdottomasti olla viite. Ostotilausnumeromme lisäksi laskulla täytyy olla 
tilaajan/sovitun yhteyshenkilön nimi sähköpostimuodossa etunimi.sukunimi@agcocorp.com. Ostotilaukselliset laskut, 
joista puuttuu tilausnumero, palautetaan takaisin toimittajalle.  
Tämä tarkoittaa myös sitä, että te yhteistyökumppanina olette oikeutettu hylkäämään tilauksen, jos Valtra Oy:n 
yhteyshenkilö ei ole ilmoittanut teille tarvittavaa viitettä (ostotilausnumero, henkilön sähköpostiosoite) tilauksen 
yhteydessä.  
 
Ostolaskujen käsittely- ja reskontratoimintomme toimivat  Budapestissa, Unkarissa. Laskutusosoitteemme on:  
  

Valtra Oy Ab 
              c/o Accounts Payable  
              P.O.Box: 457  
              Budapest  
              Hungary  
              1538 (zip code)  

  
 
Jos teillä ei ole mahdollisuutta lähettää laskujanne verkkolaskuna, lähettäkää laskut sähköpostitse PDF-muodossa 
(yksi lasku per yksi PDF-liite) osoitteeseen:  
0313@agcocorp.com  
  
Laskuja koskevat tiedustelut, listan avoimista laskuista/tiliotteet, mahdolliset maksumuistutukset ym. pyydämme 
lähettämään osoitteeseen: 
0313Queries@agcocorp.com 
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Meillä on mahdollisuus lähettää teille sähköpostitse erittely maksetuista laskuistanne. Tätä varten pyydämme 
ilmoittamaan yhteyshenkilönne sähköpostiosoitteen: vendormasterdata@uk.agcocorp.com 
 
 
Tarkistattehan, että lähettämänne verkkolaskut ovat seuraavalla sivulla kuvattujen tietosisältövaatimusten 
mukaisia.   
  
Jotta pystymme käsittelemään laskunne, varmistattehan, että ne vastaavat alla olevia määrityksiä liittyen verkkolaskun 
tietosisältöön. Päivitättehän järjestelmänne välittämään vain verkkolaskulain mukaisia verkkolaskuja.  
 
Laskun käsittelyä ei voida suorittaa, jos jokin alla olevassa taulukossa mainituista avaintiedoista puuttuu tai sitä ei ole 
merkitty määriteltyyn kenttään (elementtiin) laskusanomassa  
 

o myyjän ALV-tunnus  
o ostajan ALV-tunnus  
o ostotilausnumero  
o ostajan/tilaajan nimi ja/tai sähköpostiosoite  
o myyjän tunniste (toimittajanumero) AGCOn toimittajarekisterissä/järjestelmissä  
o ostajan/tilaajan asiakasnumero myyjän järjestelmissä  
o tai jokin lakiin ja asetuksiin perustuva tieto puuttuu (esim. arvonlisäveroa koskevat tiedot).  
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