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Laskutusohje aliurakoitsijoille ja vuokratyöntekijöille 
 

- Laskulla mainittava työmaan numero ja tilaajan nimi (yhteyshenkilömme) 

- Laskusta tulee selkeästi näkyä koneen tai kuorma-auton numero, mikäli olet ajanut 

vuokrakonetta, kirjaa vuokrakone  

- Laskusta tulee näkyä myös aika (pvm), jolloin konetta / kuorma-autoa ajettu 

- Laskuun tulee liittää mahdolliset kuitatut tositteet ja/tai tuntilistat 

o Tositteesta on selkeästi ilmettävä sekä koneen numero, että työmaan numero 

o Tositteesta on myös ilmettävä työn laatu 

o Ohje tositteiden kuittaamiseen työmailla 

▪ Auton työmaakohtaiset työt alkavat ensimmäisen kuorman lastaamisesta ja 

loppuvat viimeisen kuorman kippaamiseen / purkamiseen 

▪ Kuljettaja kuittauttaa PÄIVITTÄIN AJOTOSITTEEN ensisijaisesti työmaan 

työnjohdolla. Työnjohtaja osoittaa sijaisen, jos ei ole paikalle. Sijainen voi 

olla esim. koneenkuljettaja 

▪ Tositteesta jää yksi (1) kappale työmaalle 

Esimerkki tuntilistasta: 

 
Nimi: Matti Meikäläinen    Viikot 43-44 

Työmaan 
numero 

Kone 
numero 

Päivämäärä Työaika Tunnit Työn laatu 

1491 269 25.10.2017 7.00-15.00 8 Kaivuutyöt 

1485 Miestyö 26.10.2017 7.00-16.00 7 Lapiotyöt 

1494 Vuokrakone 26.10.2017 17.00-19.00 2 Kaivuutyöt 

1567 Miestyö 31.10.2017 7.00-15.00 8 Timpurityöt 

 
Laskut tulee lähettää alla olevaan osoitteeseen: 
 
RTA-YHTIÖT OY  
Y-tunnus 2786112-6 
 
Verkkolaskuna   Paperimuodossa 
 
OVT-tunnus (verkkolaskuosoite)  RTA-YHTIÖT OY  
 
003727861126       27861126  
 
Operaattori: Maventa   PL 100  
 
Välittäjän OVT-tunnus: 003721291126  80020 Kollektor Scan  
 
Verkkolaskuna pankin kautta  Tämä osoite koskee vain ostolaskuja 
 
OVT-tunnus (verkkolaskuosoite)  PDF:nä toimitettava lasku 
003727861126 
Välittäjän tunnus: DABAFIHH  invoice-27861126@kollektor.fi   
   
Virheelliseen osoitteeseen lähetetyt sekä tiedoiltaan puutteelliset laskut palautamme 
lähettäjälleen. 

mailto:invoice-27861126@kollektor.fi
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Huomioithan myös rakentamispalveluiden käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden 
vaikutukset  
 
RTA-YHTIÖ OY on AVL 8c § 1 momentin mukaisesti rakentamispalveluja muutoin kuin 
satunnaisesti myyvä elinkeinonharjoittaja, johon ostajana sovelletaan 1.4.2011 voimaan astunutta 
lakia rakennusalan käännetystä arvonlisäverovelvollisuudesta. Käänteisen arvonlisäveron myötä 
myyjän laskuttaessa rakentamispalveluja myyjä merkitsee laskuunsa:  
 

- oman y-tunnuksensa  

- RTA-YHTIÖT OY:n y-tunnuksen 2786112-6  

- maininnan ”ei lisättyä arvonlisäveroa, ostajan käännetty arvonlisäverovelvollisuus  
(AVL 8c §)” 

 
Toimittaessanne meille rakentamispalveluita ja sen ulkopuolisia tuotteita sekä palveluita, 
pyydämme ystävällisesti huomioimaan laskutuksessanne, että järjestelmämme eivät tue usean 
arvonlisäverokannan käsittelyä samalla laskulla. Tarvitsemme erilliset laskut verokannoittain. 
 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
RTA-YHTIÖT OY 
taloushallinto 
050-4567811 


