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08.05.2017

Myrskylän kunnan ja vesihuoltolaitoksen laskutusosoitteet muuttuvat 24.5.2017
alkaen
Myrskylän kunnan (0203282-3) ja vesihuoltolaitoksen verkko- ja paperilaskuosoitteet muuttuvat 24.5.2017
alkaen. Kunnan Taitoa Oy:n tiedonvälityksen palveluntuottajana toimii jatkossa Telia Finland Oyj ja
verkkolaskujen operaattorina CGI.

Laskutusohjeet
Lasku tulee osoittaa Myrskylän kunnalle tai vesihuoltolaitokselle. Laskulla tulee olla tilaajan ilmoittama
sähköpostiosoite ja/tai kustannuspaikka sekä tilaajan nimi, jonka perusteella lasku ohjataan oikeaan
yksikköön käsiteltäväksi. Ostolaskun tarkastajan sähköpostiosoitteen tulee olla kentässä/elementissä:
INVOICE/RECEIVER/CUSTOMER_INFORMATION/CONTACT_INFORMATION/E-MAIL_ADDRESS.
Pyydämme lisäksi huomioimaan, että voimassa oleva laskutusosoite tulee näkyä aina myös laskun kuvalla sekä
verkko- että paperilaskuja lähettäessä. Mikäli laskun kuvalta ei löydy virallista laskutusosoitetta, ei laskua ole
mahdollista käsitellä skannauskeskuksessa. Puutteellisin tiedoin olevat laskut tullaan jatkossa palauttamaan
lähettäjälle.
Toivomme, että lähetätte laskunne ensisijaisesti verkkolaskuina. Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta
lähettää verkkolaskua laskutusjärjestelmästänne, voitte käyttää maksutonta toimittajaportaalia. Jos
käytössänne on ollut laskuportaali, tulee se muuttumaan operaattorin vaihdon yhteydessä
toimittajaportaaliin. Uusi toimittajaportaali löytyy osoitteesta https://www.laskuhotelli.fi/portaali.
Rekisteröityäksenne toimittajaportaaliin, ottakaa yhteyttä Taitoan asiakaspalveluun. Toimittajaportaalin
käyttöohje ja kirjautumislinkki löytyvät myös osoitteesta löytyvät osoitteesta http://www.taitoa.fi/ohjeetlaskuttajalle.
Paperilaskuille tarkoitettuun laskutusosoitteeseen vastaanotetaan vain laskuja. Mahdollista muuta postia,
kuten irrallisia liitteitä, ei välitetä eteenpäin.

Lisätiedot laskujen käsittelystä
Myrskylän kunnan ja vesihuoltolaitoksen ostoreskontraa hoitaa Kunnan Taitoa Oy. Lisätietoja laskujen
käsittelystä antaa Taitoan valtakunnallinen asiakaspalvelu, jonka yhteystiedot ovat:


www.taitoa.fi/asiakaspalvelu (sähköinen palvelupyyntö)



Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 6399 400, ma-pe klo 8-16.

Yhteistyöterveisin
Kunnan Taitoa Oy

Myrskylän kunnan ja vesihuoltolaitoksen uudet laskutusosoitteet ovat:
Verkkolaskuosoite
Myrskylän kunta
003702032823100
Verkkolaskuoperaattori: CGI
Välittäjätunnus: 003703575029
Myrskylän kunta/vesihuoltolaitos
003702032823200
Verkkolaskuoperaattori: CGI
Välittäjätunnus: 003703575029

Paperilaskuosoite
Myrskylän kunta
003702032823100
PL 299
02066 DOCUSCAN
Myrskylän kunta/vesihuoltolaitos
003702032823200
PL 299
02066 DOCUSCAN

Operaattorin vaihtuessa laskutusosoitteiden välittäjätunnus muuttuu. OVT-tunnukset muuttuvat siten,
että TE-alku jää tunnuksista pois. Muutos koskee sekä verkko- että paperilaskuja.

Returadress

Meddelande

Kunnan Taitoa Oy
Tornatorintie 3
48100 Kotka

8.5.2017

Mörskom kommuns och vattentjänstverks faktureringsadresser ändrar 24.5.2017
Mörskom kommuns (0203282-3) och vattentjänstverks e- och pappersfakturaadresser ändrar 24.5.2017.
Tjänsteproducent för Kunnan Taitoa Oy informationsförmedling är i fortsättningen Telia Finland Oyj och
operatör för e-fakturor är CGI.

Faktureringsanvisningar
Fakturan ska riktas till Mörskom kommun eller vattentjänstverk. Uppgifter som ska finnas på fakturan är
beställarens e-postadress och/eller kostnadsställe samt beställarens namn som styr fakturan till rätt enhet för
behandling. E-postadressen till den som granskar inköpsfakturan ska finnas i fältet/elementet:
INVOICE/RECEIVER/CUSTOMER_INFORMATION/CONTACT_INFORMATION/E-MAIL_ADDRESS.
Vi ber er dessutom beakta att den gällande faktureringsadressen också måste synas på bilden av fakturan
oavsett om ni skickar en e-faktura eller en pappersfaktura. Om en officiell faktureringsadress inte finns på bilden
av fakturan kan fakturan inte behandlas i skanningscentret. Fakturor med otillräckliga uppgifter kommer i
fortsättningen att returneras till avsändaren.
Vi hoppas att ni i första hand skickar era fakturor som e-fakturor. Om ert faktureringssystem inte
möjliggör försändelser av e-fakturor kan ni använda den avgiftsfria leverantörsportalen. Om ni har
använt fakturaportalen kommer den att ändra till en leverantörsportal i och med den nya operatören..
Den nya leverantörsportalen finns på adressen https://www.laskuhotelli.fi/portaali. Kontakta Taitoas
kundservice när ni vill registrera er i leverantörsportalen. Anvisningar om hur leverantörsportalen används
samt en inloggningslänk finns också på adressen http://www.taitoa.fi/ohjeet-laskuttajalle.
Till faktureringsadressen som är avsedd för pappersfakturor kan ni endast skicka fakturor. Eventuell annan
post, till exempel lösa bilagor, vidareförmedlas inte.

Mer information om behandlingen av fakturor
Mörskom kommuns och vattentjänstverks leverantörsreskontra sköts av Kunnan Taitoa Oy. Mer
information om behandlingen av fakturor ger Taitoas riksomfattande kundservice:


www.taitoa.fi/asiakaspalvelu (elektronisk kontaktbegäran)



Riksomfattande kundservicenummer 020 6399 400, må–fr kl. 8–16.

Med vänliga hälsningar
Kunnan Taitoa Oy

De nya faktureringsadresserna för Mörskom kommun och vattentjänstverk är följande:
E-fakturaadress
Mörskom kommun
003702032823100
Operatör: CGI
Förmedlarkod: 003703575029
Mörskom kommun/vattentjänstverk
003702032823200
Operatör: CGI
Förmedlarkod: 003703575029

Pappersfakturaadress
Mörskom kommun
003702032823100
PB 299
02066 DOCUSCAN
Mörskom kommun/vattentjänstverk
003702032823200
PB 299
02066 DOCUSCAN

När operatören byts ändrar faktureringsadressernas förmedlarkod. OVT-koderna ändras så att
bokstäverna TE i början av koden faller bort. Ändringen gäller både elektroniska fakturor och
pappersfakturor.

