
    LASKU 
 

Laskuttaja 
   
 
 
 

Päivämäärä 
   

Laskun numero 
   

Yksikkö/tilaaja/toimituspaikka 
   

Valtimon kunta
003702077095
PL 8279
02066 DOCUSCAN

Asiatarkastaja:    

Eräpäivä    

Viivästyskorko:    Huomautusaika:    

 
Tuote/palvelu 
Asiakkaan nimi 
Toimituspäivä Määrä Yksikkö 

Veroton 
à-hinta 

Veroton 
hinta 

yhteensä 
Vero 

% 

Veron 
määrä 

€ 

Verollinen 
hinta 

yhteensä 
                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                       

                        

 
 

Viitenumero 
 
   

Veroton hinta yhteensä 
 
   

Vero yhteensä 
 
   

MAKSETTAVA 
 
EUR    

 

 

Veroerittely verokannoittain yhteensä 

Alv 
% 

 
Veroton 

Veron 
määrä 

 
Verollinen  

0                   

10                   

14                   

24                   

Verottomuuden peruste 

 Rakent. palvelun käännetty verovelvollisuus, AVL 8c  § 
 

 Veroton terveyden- tai sairaanhoitopalvelu, AVL 34 § 
 

 Veroton sosiaalihuoltopalvelu, AVL 37 §  
 

 Muu peruste:  

Yksityinen elinkeinonharjoittaja/toiminimi 
 YEL- vakuutus voimassa (todistus liitteenä) 

 
 Ei YEL- vakuutusta. 

 
Lisätietoja:     

Y-tunnus:    
Sähköposti:    
 
Pankkiyhteys  
IBAN:     
BIC:    
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