Hyvä AGCO Suomi Oy:n yhteistyökumppani,
Olemme siirtyneet AGCOn Suomen yhtiöissä verkkolaskujen vastaanottoon. Operaattorimme on Telia Finland
Oyj. Lähetättehän jatkossa kaikki laskunne meille verkkolaskuina. Otattehan huomioon, että käsittelemme
vain verkkolaskulain mukaiset, EU-direktiivin vaatimukset täyttävät verkkolaskut. Suomessa nämä vaatimukset
täyttyvät parhaiten Finvoice 3.0 formaatilla. Emme ota enää laskuja vastaan sähköpostilla tai paperisena.
Verkkolaskutuksen osoite on:

AGCO yhtiön nimi
AGCO Suomi Oy

Verkkolaskuosoite
003723957972

OVT-tunnus

Operaattori

Välittäjäntunnus

003723957972

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
Huomaattehan, että laskuilla täytyy olla tilaajan/sovitun yhteyshenkilön nimi sähköpostimuodossa
etunimi.sukunimi@agcocorp.com
E-laskulla tälle on kenttä ”BuyerEmailaddressIdentifier” tai ” InvoiceRecipientEmailAddressIdentifier”.
Huolehdittehan että laskusanoma sisältää sähköpostiosoitteen jommassa kummassa näistä elementeistä!
Jos laskulla ei ole tilaajan sähköpostiosoitetta viitteenä, laskut tulevat selvitysten vuoksi viiveellä
maksukäsittelyyn. Tämä tarkoittaa myös sitä, että Te yhteistyökumppanina olette oikeutettu hylkäämään
tilauksen, jos AGCO Suomi Oy:n yhteyshenkilö ei ilmoita Teille tarvittavaa viitettä (henkilön nimi
sähköpostimuodossa) tilauksen yhteydessä.
Ostolaskujenkäsittely- ja reskontratoimintomme sijaitsevat Unkarissa, Budapestissa ja pyytäisimme teitä
huomioimaan laskutusosoitteen. Laskutusosoite koskee kaikkia AGCO Suomen varaosatoimintoja,
traktoritoimintaa, ja tukitoimintoja koskevia laskuja. Emme enää vastaanota paperisena postin välityksellä
meille saapuneita ostolaskuja entiseen osoitteeseemme Suolahteen emmekä AGCO Suomen toimipisteisiin.
Laskutusosoite kaikille AGCO Suomi Oy:n ostolaskuille on:
AGCO Suomi Oy (VAT no. FI23957972)
P.O.Box: 457
Budapest
Hungary
1538 (postinumero)

Jos verkkolaskujen lähetys ei ole mahdollista, pyydämme lähettämään PDF-laskut osoitteeseen:
0360@agcocorp.com
Lisäksi pyydämme osoittamaan maksumuistutukset, tiliotteet ja muut laskuja koskevat kyselyt osoitteeseen:
0360Queries@agcocorp.com
Yhteistyöterveisin,

AGCO Accounts Payable team

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
o
o
o
o
o
o

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

