2.11.2015
Vates-stiftelsen sr
PB 40 (Åldermansvägen 8)
00621 Helsingfors
FO-nummer 0941232-7

Ärade samarbetspartner,

Vi tar helst emot Era fakturor som nätfakturor. När Ni skickar nätfakturor till oss behöver Ni vår
nätfaktureringskod:
Nätfaktureringsadress (OVT): TE003709412327
Operatör Tieto Oyj operatörskod: 003701011385
Om Ert företag inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor, så kan Ni skicka era pappersfakturor
till vår scanningsservice. I detta fall bör det på fakturan finnas både vår faktureringsadress (fakturans
postadress), samt uppgifterna om fakturans betalare:
Faktureringsadress:
Vates-stiftelsen
Serienummer (sarjanro) 27810837
PL 872
00019 SSC
Helsinki, Finland

Fakturans betalare:
Vates-stiftelsen sr
PB 40 (Åldermansvägen 8)
00621 Helsingfors
Finland

För att försäkra oss om att betalningarna sker så smidigt som möjligt, ber vi att Ni fäster
uppmärksamhet vid följande gällande pappersfakturans format:
- Serienummern bör vara rätt skriven i pappersfakturans adressfält
- Tillåten fakturastorlek: A5- och A4-storlek, pappret får väga 70-120g/m2
- Fakturan/fakturorna samt bilagorna bör postas i samma kuvert
- Fakturornas sidor får inte sammanbindas (nit, pappersklämma, o.s.v.)
Fakturor formulerade enligt instruktionerna ovan kan också skickas till vår scanningsservice i pdfformat per e-mail. Adressen till vilken fakturorna kan skickas är: lasku.mailinvoice@datascanning.fi
Vi ber Er uppmärksamma att det av fakturan även i detta fall bör framkomma både serienummer
samt de officiella namn- och adressuppgifterna.
Vi tar inte emot pappersfakturor eller fakturor skickade per e-mail till vår egen adress. All annan post
förutom pappersfakturorna bör skickas till adressen: Vates-stiftelsen, PB 40, 00621 Helsingfors.
Tilläggsinformation
Inköpsreskontra sköts av bokföringsbyrån: info@satakerta.fi eller tfn +358 400 136 480
ekonomichef Pasi Ylipaavalniemi, pasi.ylipaavalniemi@vates.fi eller tfn +358 44 521 2133.
Med vänlig hälsning
Vates-stiftelsen
Vates‐säätiö sr
PL 40, Oltermannintie 8,
00621 Helsinki
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