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Bästa Leverantör

Celia tar emot fakturor enbart som e-fakturor
Celia behandlar och arkiverar sina fakturor enbart som e-fakturor. Vi ber att
ni i fortsättningen sänder fakturorna som e-fakturor genom OpusCapita Group
Ab (ex Itella Information Ab) som är statsförvaltningens e-fakturaoperatör.
Vår nätfakturaadress är:
Celias nätfakturaadress/EDI-kod

003702458728004

Itella Information Oy:s kod

003710948874

Kundens FO-nummer

0245872-8

Momskod

FI02458728

Kontakt med Itella

020 538 8500
helpdesk@itella.com

I fortsättningen återsänder vi pappersfakturor som obetalda.
Om ni inte har ett system som genererar e-fakturor, kan ni använda den tillsvidare
avgiftsfria e-faktureringstjänsten (Supplier Portal) som staten tillhandahåller för att
sammanställa och sända en e-faktura. Anvisningar om inloggningen på och
användningen av e-faktureringstjänsten finns på adressen www.valtiokonttori.fi/efakturering. I frågor om användningen får ni hjälp från Basware Supplier Portals
användarstöd, tfn 0600 97 373 (samtalsavgift 3,00 €/min + lna), betjäning mån-fre kl.
8–17.
Vi tar också emot elektroniska bilagor till e-fakturorna. Bilagorna ska helst sändas i
pdf-format. Vi tar inte emot fakturor som har sänts per e-post, eftersom dessa inte
är e-fakturor.
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Mer information om vårt krav på e-fakturor lämnas av
Sami Nokelainen
tel. 0295 333085
sami.nokelainen@celia.fi
I anvisningen nedan ges information om den avgiftsfria nätfakturaportalen som staten
tillhandahåller. Nätfakturaportalen kan användas av varu- eller serviceleverantörer
som inte har ett ekonomiförvaltningssystem som stöder nätfakturering.

Nätfaktureringsanvisning för Celia-biblioteket
I likhet med de övriga statliga ämbetsverken och inrättningarna tar Celia inte emot
pappersfakturor efter den 1 september 2012. Om ditt företag inte har ett
ekonomiförvaltningsprogram som möjliggör nätfakturering kan du i ett
övergångsskede utnyttja statens avgiftsfria tjänst. Vidstående skärmklipp visar hur du
går till tjänsten, som tillhandahålls av Statskontoret.
Bild 1. Gå till webbplatsen www.valtiokonttori.fi på det sätt som bilden visar:

Till höger på den sida som visas finns rutan bild 2: Fakturera staten elektroniskt.
Klicka på bilden, varvid statens webbplats för nätfakturering öppnas.

På webbplatsen finns en avgiftsfri tjänst för nätfakturering och
nätfaktureringsuppgifterna för ämbetsverk.

Efter att du klickat på knappen som för dig till sidan för statens nätfakturering
öppnas Basware Supplier Portal. Välj det språk som du vill använda i tjänsten. Efter
att du valt språket, klicka på knappen för registrering och fyll i
registreringsuppgifterna. Efter att du registrerat dig, får du lösenordet och koderna
till din e-post. Därefter kan börja använda tjänsten, dvs. fakturera sådana statliga
ämbetsverk eller inrättningar till vilka du levererat varor eller tjänster, t.ex. Celia,
med nätfaktura.

