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Arveldamise juhend Skanska kontserni välismaistele tarnijatele 

Selles lepingu lisas on kirjas suunised ja nõuded, mida tuleb järgida alati, kui välismaine ettevõte 
saadab Skanskale arve. Kui saadetud arvel on andmed puudulikud, saadab Skanska selle 
saatjale tagasi, et teha uus parandatud arve, mis tähendab, et rahaülekanne tarnija kontole viibib. 
Skanska ei vastuta nimetatud põhjusel raha laekumise hilinemisest põhjustatud tagajärgede eest. 

Välismaise tarnija poolt saadetud arve peab sisaldama ja arve koostamisel tuleb arvesse 
võtta alljärgnevat informatsiooni. 

Arve põhiandmed 

Arve aadress: kontrollige kehtiva lepingu vormilt eraldi üle õige arve aadress. Õige arve aadress 
peab olema kirjas ka arvel, mitte ainult ümbrikul! Skanska Oy kontsern kasutab järgmisi arve 
aadresse: 

Ettevõte  Postkast        Sihtkoht 
Skanska Oy       PL 7184 02066 DOCUSCAN 
e-post: skanska@xbs-salo.com 

Skanska Talonrakennus Oy     PL 7185 02066 DOCUSCAN 
e-post: skanska_talonrakennus@xbs-salo.com 

Skanska Infra Oy      PL 7186 02066 DOCUSCAN 
e-post: skanska_infra@xbs-salo.com 

Skanska Industrial Solutions Oy   PL 7188 02066 DOCUSCAN 
e-post: skanska_industrialsolutions@xbs-salo.com 

Skanska Rakennuskone Oy     PL 7187 02066 DOCUSCAN 
e-post: skanska_rakennuskone@xbs-salo.com 

Arve viide: projekti number (xxxx.xxxx), mis on kirjas lepingublanketil, ja lepingu/tellimuse 
number.  

Kontrollige allpool toodud tabelist üle ja lisage arve andmetesse tellimuse esitanud 
Skanska ettevõtte õige käibemaksukohuslase number:  

Ettevõte KMKR nr 

Skanska Oy FI01022826 

Skanska Talonrakennus Oy FI17724339 

Skanska Infra Oy FI01742591 

Skanska Industrial Solutions Oy FI06517924 
Skanska Rakennuskone Oy FI15516691 
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Arvel peab olema tarnija registrikood ja käibemaksukohuslase number. 
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Arvele esitatavad erinõuded, mis sõltuvad arve tüübist 

o Arve materjali + töö või ainult töö eest: 
• ettevõte peab olema registreeritud Soome ettemaksuregistris või 
• peab ettevõttel olema 0% tulumaksukaart,  
• muudel juhtudel peetakse kinni 13% tulumaks. 
• Materjalid tuleb arvel eraldi välja tuua ja nende kohta peavad olema esitatud 

allpool ära toodud Intrastati andmed. 

o Kui arve materjalide eest esitatakse ELi liikmesriigist, on KM 0%. Nõutavad Intrastati 
andmed: 

• kauba lähteriik (päritoluriik), 
• kauba tarnijariik, 
• kauba impordikood (CN-kood), 
• kauba netokaal, 
• kaup ruutmeetrites (näiteks plaadid, aknaklaasid, parkett) või kuupmeetrites  
(betoonelemendid jms), 
• kauba tükiarv, 
• transpordiviis. 

Arve tuleb esmajärjekorras saata elektronpostiga. Kui see ei ole võimalik, aktsepteerime ka 
posti teel arve aadressile saadetud arveid. 

Tarnijal ei ole õigust anda lepingust tulenevaid õigusi ilma Skanska nõusolekuta üle 
kolmandale osapoolele. 

Tarnija peab esitama arve otse Skanskale. Skanska ei aktsepteeri vahendatud arveid, kui 
poolte vahel ei ole kokku lepitud teisiti.  

Arve võib kuupäevastada ja saata välja alles pärast seda, kui tarne on vastu võetud. 
Kokku lepitud maksetähtaega ei hakata arvestama enne, kui arve on esitatud 
korrektses vormis. 

Arvestage raha laekumist oodates ka rahvusvahelistele rahaülekannete kestust ja 
Skanska kontserni sisemisest arvete aktsepteerimismenetluse süsteemist tingitud arvete 
käsitlemise aega.  


