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Väre Oy:n ja Väre Salkunhallinta Oy:n osoite- ja laskutustiedot
Osoitetiedot (1.4.2022 alkaen)
Käyntiosoite: Puutarhakatu 11, 70300 Kuopio
Postitusosoite: PL 1, 70301 KUOPIO (kaikki muu kirjeenvaihto, paitsi ostolaskut)

Laskutustiedot
Ostolaskut tulee toimittaa ensisijaisesti verkkolaskuina. Seuraavassa tarkempi ohjeistus laskujen
lähetystä varten.

1. Verkkolaskuosoitteet
Väre Oy
OVT-tunnus: 003729236551
Y-tunnus: 2923655-1
ALV-tunnus: FI29236551

Väre Salkunhallinta Oy
OVT-tunnus: 003721160097
Y-tunnus: 2116009-7
ALV-tunnus: FI21160097

Operaattori: Ropo Capital Oy. Välittäjätunnus: 003714377140.

2. Paperilaskut
Mikäli verkkolaskut eivät vielä ole mahdollisia, pyydämme käyttämään skannauspalvelumme
laskutusosoitetta seuraavasti:
Väre Oy
003729236551
PL 8081
02066 DOCUSCAN

Väre Salkunhallinta Oy
003721160097
PL 8081
02066 DOCUSCAN

Jotta skannauspalvelu osaa kohdistaa laskun oikeaan yhtiöön, tulee laskutusosoite tulostaa myös
itse laskuun. Pyydämme myös huomioimaan, että näihin laskutusosoitteisiin ei saa lähettää
muuta materiaalia kuin laskuja ja niiden liitteitä.

3. Ulkomaiset toimittajat (jos kohta 1. tai 2. ei ole mahdollinen)
Ulkomaisilta toimittajilta tulevat skannattavat laskut tulee toimittaa PDF-muodossa tulkittavaksi
sähköpostiosoitteeseen skannauspalvelu@ropocapital.fi
Sähköpostilaskun otsikkotiedoissa tulee olla ”LASKU” -teksti ja PL-numero joko suomeksi tai
englanniksi seuraavasti: LASKU, PL 8081 tai INVOICE, P.O.Box 8081.
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Yksi sähköposti voi sisältää useita PDF-tiedostoja, mutta yhdessä PDF-tiedostossa tulee olla vain
yksi lasku sekä siihen mahdollisesti kuuluvat liitteet. Sähköpostiviestin tekstiosiossa olevaa tekstiä
ei huomioida laskua käsitellessä.

4. Muu ohjeistus
Laskuilla on lakiin perustuvien tietojen lisäksi oltava seuraavat tiedot:
•
•
•

tilaajan nimi
tilauksen yhteydessä annettu tilaus- tai sopimusnumero
Väre Oy on arvonlisäverolain 8 c §:n (686/2010) 1 momentissa tarkoitettuja
rakentamispalveluja harjoittava elinkeinonharjoittaja ja sille osoitetut näitä
rakentamispalveluja koskevat laskut pitää olla ilman arvonlisäveroa

Laskutusosoitteisiin lähetetään vain laskuja liitteineen. Muu laskuihin liittyvä materiaali tulee
toimittaa sähköpostiin ostolaskut@vare.fi. Pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan edellä
mainittuun osoitteeseen myös myyntireskontranne yhteystiedot (sähköpostisosoite).
Yleinen maksuehtomme on 30 päivää netto (30pv netto). Huomioikaa tämä maksuaika
laskuttaessanne, ellei toisin ole sovittu yhteisellä sopimuksella kanssanne.
Huomioikaa lisäksi, että käytämme laskujen maksatuksessa kahta viikoittaista maksupäivää,
jotka ovat maanantai ja torstai.
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