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Laskutusohjeet toimittajille 
 

 
 
Arvoisa yhteistyökumppanimme, 
 
Vastaanotamme laskuja ensisijaisesti verkkolaskuina. 
Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskuja, voitte lähettää laskut meille myös PDF-
muodossa sähköpostitse. Jokainen lasku on lähetettävä omana tiedostonaan. Jos lasku sisältää 
liitteitä, liitteet on yhdistettävä laskun kanssa samaan PDF-tiedostoon. 

 
 

Yhtiö Laskutusosoite 

Peab Oy 

1509374-8 

Verkkolaskut 

Verkkolaskuosoite: 003715093748 
Välittäjä: OpusCapita Solutions Oy 
Välittäjätunnus: E204503 

PDF-laskut 

PeabOy.FI.P.128445-4@docinbound.com 
 

Peab Infra Oy 
 
2303725-2 

Verkkolaskut 

Verkkolaskuosoite: 003723037252 
Välittäjä: OpusCapita Solutions Oy 
Välittäjätunnus: E204503 

PDF-laskut 

PeabInfraOy.FI.P.128446-2@docinbound.com 
 

Peab Kiinteistökehitys Oy 

3136811-5 

Verkkolaskut 

Verkkolaskuosoite: 003731368115 
Välittäjä: OpusCapita Solutions Oy 
Välittäjätunnus: E204503 

PDF-laskut 

PeabKiinteistokehitysOy.FI.P.139922-9@docinbound.com 
 

Peab Support Oy 

2586326-7 

Verkkolaskut 

Verkkolaskuosoite: 003725863267 
Välittäjä: OpusCapita Solutions Oy 
Välittäjätunnus: E204503 

PDF-laskut 

PeabSupportOy.FI.P.128450-4@docinbound.com 
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Viitetietovaatimukset 
 

 Työnumero/kustannuspaikka 

 Tilausnumero tai tilaajan nimi 

 Ostajan sekä toimittajan Y-tunnus (pakollinen käännetyn alv:n laskuissa) 
 

Huomioittehan, että Peab Oy (1509374-8) ja Peab Infra Oy (2303725-2) kuuluvat rakennusalan 
käänteisen alv:n piiriin. 
 
Tarkemmat sisältövaatimukset löytyvät sivulta 3. Tarkistattehan erityisesti työnumeroon ja 
tilausnumeroon liittyvät vaatimukset. 
 
 

Laskujen käsittely 
 
Puutteelliset, virheelliset tai laskutusohjeidemme vastaiset laskut palautetaan toimittajalle 
sähköpostitse. Palautusta varten tarvitsemme toimivan sähköpostiosoitteen laskutusosastollenne. 
Ilmoitattehan yrityksenne nimen, y-tunnuksenne, sähköpostiosoitteenne  sekä IBAN-muodossa oleva 
tilinumeronne meille osoitteeseen talous@peab.fi ennen ensimmäistä laskutuskertaanne. 
 
Laskun maksuaika ei ala kulua, ennen kuin lasku on toimitettu perille oikeilla tiedoilla ja 
oikeassa muodossa.  
 
 

Liitetiedostot 
 
Liitetiedostot tulee ensisijaisesti liittää verkkolaskun tai PDF-laskun kanssa yhdeksi tiedostoksi. 
Mikäli ette pysty liittämään liitteitä laskujen kanssa samaan tiedostoon, tulee liitteet lähettää 
sähköpostilla osoitteeseen talous@peab.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee laittaa toimittajan nimi ja 
laskun numero.  
 
 

Muu posti  
 
Kaikki muu posti kulkee toimipisteiden kautta. Pankkitakaukset ja vakuudet lähetetään Helsingin 
toimipisteeseemme osoitteella: 
Peab Support Oy, Taloushallinto, Karvaamokuja 2a, 00380 Helsinki. 
Tarvittaessa ota yhteyttä talous@peab.fi tai p. 0207 606 290. 
 
 

Lisätietoja verkkolaskujen lähettämisestä 

 
 Finanssialan Finvoice 2.0:n soveltamisohjeet: 

https://www.finanssiala.fi/finvoice/dokumentit/Finvoice_2_0_soveltamisohje.pdf 

 Finanssialan Finvoice 3.0:n soveltamisohjeet: 
https://www.finanssiala.fi/finvoice/dokumentit/Finvoice_3_0_soveltamisohje.pdf 

 Rakennusteollisuuden ja Finanssialan Työmaatunniste-ohjeet: 
https://www.finanssiala.fi/finvoice/dokumentit/Tyomaatunniste_v_2_0.pdf 
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Laskuvaatimusten lisätiedot 
 
Peab vastaanottaa laskut ensisijaisesti verkkolaskuina. Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähettää 
verkkolaskuja, voitte toimittaa laskunne PDF-muodossa suoraan operaattorillemme OpusCapitalle. 
 
Noudatamme verottajan yleisiä laskutusohjeita. Laskuilla on oltava seuraavat tiedot: 

 Toimittajan virallinen toiminimi 

 Toimittajan Y-tunnus tai ALV-tunniste 

 Laskun numero (juokseva numerointi) 

 Toimittajan pankkitilinumero 

 Laskun päivämäärä 

 Laskun eräpäivä 

 Laskutettavan tapahtuman selite, aikajakso, ja määrä/yksikkö 

 Ostajan nimi 

 Ostajan Y-tunnus (pakollinen erityisesti käänteisen alv:n laskuilla) 

 Bruttosumma 

 ALV-erittely 

 Nettosumma 

 Ostajan työnumero/projektinumero 

 Sopimustunnus tai tilaajan nimi (sopimustoimittaja laittaa sopimustunnuksen) 
 

 
Työnumeroiden ja tilaus-/sopimusnumeroiden merkitseminen laskuille 
 

Peabin työnumero/kustannuspaikka ja sopimustoimittajien tilaus-/sopimusnumero ovat pakollisia 
tietoja laskulla. Kumpikin numero tulee ilmoittaa laskulla ilman kirjaimia, erikoismerkkejä tai 
välimerkkejä. Mikäli ette ole sopimustoimittajia, tulee sopimusnumeron tilalle laittaa tilaajan nimi. 
 

 

Sisältö 
Laskutusohjelman  
kentän mahdollinen nimi XML-kentän nimi Esimerkki 

Peabin työnumero/ 
kustannuspaikka 

Viitteenne, Tilausviite, 
Merkkinne <BuyerReferenceIdentifier> 9876543 

Peabin tilaus-
/sopimusnumero 

Tilaus, Tilausnumero, 
Ostajan tilausnumero <AgreementIdentifier> 12345 

 
 
Huomioittehan, että laskutusohjelmastanne riippuen kenttien nimet saattavat poiketa edellä 
mainituista mahdollisista kenttien nimistä. Varmimmin työnumero on oikeassa kentässä, kun 
laitatte sen laskun kuvan oikeaan ylälaitaan, esimerkiksi Viitteenne-kenttään. Alla esimerkki 
laskusta, jolle on merkitty Peabin työnumero ja sopimusnumero. 

 
 

 


