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Laskutusohje 

Laskuun vaaditut merkinnät 

Arvonlisäverolain yleisten laskuvaatimusten lisäksi Tom Allen Senera Oy:lle 

osoitetuissa laskuissa tulee olla seuraavat merkinnät: 

• Projekti, johon työ tai tavarahankinta kohdistuu: joko kohteen nimi ja 

osoite kokonaisuudessaan tai Tom Allen Senera Oy:n projektinumero 

(esim. TAS12345). Lasku voi kohdistua vain yhteen projektiin. 

• Tilauksen tehneen henkilön nimi. 

• Selkeästi merkittynä, mitä laskutetaan (esim. timanttiporaus, kaivuutyö 

tms.) 

Verkkolaskut (ensisijainen) 

Tom Allen Senera Oy 

Y-tunnus: 1016410-5 

Verkkolaskuosoite: 003710164105 

Välittäjätunnus: 003721291126 

Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä: DABAFIHH 

Sähköpostilaskut 

Sähköpostilaskuosoite: invoice-10164105@kollektor.fi 

• Laskut lähetetään sähköpostin liitetiedostoina. 

• Kuhunkin liitetiedostoon vain yksi lasku (kaikki laskun sivut samaan 

tiedostoon). 

• Samassa sähköpostiviestissä voi lähettää useita laskuja. Kaikilla 

tiedostoilla tulee olla oma nimi. 

• Tiedostonimi voi sisältää ainoastaan kirjaimia A-Z (a-z) ja numeroita 0-9. 

• Yhdessä sähköpostiviestissä voi olla korkeintaan yhteensä 10 Mb 

liitetiedostoja. 

• PDF-tiedostojen tulee olla aitoja PDF-dokumentteja (versio 1.3 tai 

uudempi). 

• PDF-tiedostot eivät saa olla lukittuja tai salasanalla suojattuja. 

• Dokumentin ulkomitta voi olla maksimissaan 210 x 297 mm. 

mailto:invoice-10164105@kollektor.fi
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Paperiset laskut 

Tom Allen Senera Oy 

10164105 

 PL 100 

 80020 Kollektor Scan 

Emme vastaanota laskuja käyntiosoitteeseemme tai henkilökohtaisiin 

sähköpostiosoitteisiin. 

Rakennusalan käännetty verovelvollisuus 

Tom Allen Senera Oy on arvonlisäverolain 8 c §:n (686/2010) 1 momentissa 

tarkoitettu rakentamispalveluja harjoittava elinkeinoharjoittaja, jolle 

tapahtuvaan arvonlisäverolain 31 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen 

rakentamispalvelujen myyntiin sovelletaan ns. käännettyä verovelvollisuutta. 

Käännetyn verovelvollisuuden johdosta olemme em. rakentamispalveluostoista 

arvonlisäverovelvollisia palvelujen ostajina, eikä meille tehtäviin em. 

rakentamispalveluja koskeviin laskuihin tule lisätä arvonlisäveroa. 

Pyydämme laskuttamaan meiltä erillisillä laskuilla 

• käänteisen arvonlisäveron piiriin kuuluvan rakentamispalvelun 

tarvikkeineen 

• normaaleilla arvonlisäverokannoilla myydyt tavarat ja palvelut. 

Huom.! Käänteisen arvonlisäveron sisältävillä laskuilla tulee olla maininta, että 

ostaja on verovelvollinen AVL 8 c §:n mukaan, sekä lisäksi Tom Allen Senera 

Oy:n alv-tunniste FI10164105. 

Lisätietoja: taloushallinto@tomallensenera.fi / 050 500 4181 

Laskutusohje aliurakoitsijoille 

Aliurakoitsijoitamme koskevat seuraavat laskutusohjeet: 

• laskutus projektikohtaisesti 

• laskun liitteeksi tarkempi erittely (mikäli tuntimerkintöjä ei tehdä 

toiminnanohjausjärjestelmäämme) 

• laskun viitteeksi projektinumero (esim. TAS12345). 
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Keräämme kuukausittain aliurakoitsijoidemme laskuilta työntekijätiedot 

Verohallinnon vaatimia työntekijäilmoituksia varten. Aliurakoitsijan lähettämältä 

laskulta tulee löytyä seuraavat tiedot: 

• kohteen nimi ja koko osoite (esim. As Oy Esimerkki, Esimerkkitie 34, 

00100 Esimerkkikunta) 

• laskun mukaisesti kohteella työskennelleistä henkilöistä seuraavat tiedot: 

etu- ja sukunimi 

syntymäaika 

veronumero 

työskentelypäivät kohteella. 
 

Mikäli kohteella työskennellyt henkilö on työskennellyt kohteillamme jo 

aikaisemmin, hänen työntekijätietonsa ovat jo järjestelmässämme. Tällöin 

tiedoiksi riittävät pelkkä työntekijän nimi ja työskentelypäivät kohteella. 

Jos aliurakoitsija ei halua merkitä laskulle työntekijöiden syntymäaikoja ja 

veronumeroita, toisena vaihtoehtona on ilmoittaa kohteillamme työskennelleen 

uuden työntekijän veronumero ja syntymäaika työntekijäilmoituksiimme 

sähköpostitse tyontekijailmoitukset@tomallensenera.fi. Myös tällöin laskulle 

riittävät tiedoiksi pelkkä työntekijän nimi ja työskentelypäivät kohteella. 

 


