Hinnasto 2022

Maventa palvelussa ei ole lainkaan kiinteitä ylläpito- tai avauskustannuksia. Hinta muodostuu lähetettyjen
ja vastaanotettujen laskujen määrän mukaisesti. Hinnasto on voimassa 1.10.2022 alkaen. Hinnat euroina ja
veroitta.

Verkkolaskujen hinnat B2B ja B2C
Verkkolaskuja /kk

0-49

50-199

200-499

500-999

1000-1999

Yli 2000

Lähetys

0,70

0,42

0,36

0,33

0,29

0,25

Vastaanotto

0,70

0,42

0,36

0,33

0,29

0,25

Muut kuluttajaverkkolaskun viestityypit
Suoramaksu*

Direct Payment

0,70

E-lasku / suoramaksuperuutus

(E-invoice cancellation)

0,70

Laskuttajailmoitus

(SI Message)

1,60

Vastaanottajailmoitus

(RI Message)

0,15

Vastaanottoehdotus

(RP Message)

0,15

*) Suoramaksun hinta ei sisällä kuluttajalle tulostettavaa laskuilmoitusta
Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero
Sähköpostitse lähetettyjen laskujen hinta noudattaa verkkolaskujen hinnastoa.

Paperilaskujen tulostus ja lähetys paperilla
Laskuja /kk

1-49

50-199

200-499

500-999

1000-1999

Yli 2000

Priority-luokka

2,47

2,43

2,38

2,33

2,22

2,20

Economy-luokka

1,78

1,73

1,68

1,63

1,46

1,44

Hinta sisältää tulostuksen, kuorituksen ja yhden laskusivun. Lisäsivujen kustannus on 0,23 €/sivu
Laskujen väritulostus lisähintaan 0,09 € /sivu

Ulkomaille lähetettävien paperilaskujen hinta
Europe

2,22 /1. sivu

Lisäsivut 0,31

Priority World

2,42 /1.sivu

Lisäsivut 0,31

Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero
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Skannauspalvelu
Skannattavia laskuja /kk

1-49

50-199

200-499

500-999

1000-1999

Yli 2000

Hinta /skannaus

1,32

1,22

1,11

0,97

0,92

0,90

Skannauksen perushinta sisältää ensimmäisen sivun. Lisäsivujen hinta 0,21€/sivu
Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero

Skannauksen lisäpalvelut
EUR

Per

Service fee description

4€

Dokumentti

Materiaalin edelleen lähetys.
Jos toimittajanne lähettää skannauspalveluun materiaalia, joka
ei ole laskuja, kuten maksumuistutuksia, sopimuspapereita yms.
nämä skannataan erikseen ja lähetetään teille sähköpostitse.
Mikäli materiaali on sellaista, että sitä ei voi skannata se
lähetetään teille postitse
(katso “Ei skannattavan materiaalin edelleen lähetys”)
Skannausosoitteeseenne mahdollisesti saapuva
mainosmateriaali tuhotaan ilman lisäveloitusta.
Vältytte lisäveloitukselta ohjeistamalla toimittajianne
lähettämään skannausosoitteeseen vain laskuja.

8€

Dokumentti

Ei skannattavan materiaalin edelleen lähetys
Jos toimittajanne lähettää skannipalveluun materiaalia, jonka
skannaaminen ei ole mahdollista, se lähetetään asiakkaalle
postitse.
Vältytte lisäveloitukselta ohjeistamalla toimittajianne
lähettämään skannausosoitteeseen vain laskuja.

5€

Sarjanumero

Sarjanumeron manuaalinen lisäys
Yrityksenne tunnistetaan skannauspalvelussa niin sanotun
sarjanumeron perusteella. Sarjanumero on sama kuin
yrityksenne y-tunnus ilman väliviivaa (esim. 12345678).
Laskun osoitekentästä tulee ilmetä sarjanumero yrityksenne
nimen alta.
Mikäli laskulta puuttuu sarjanumero, etsimme laskua vastaavan
tilin ja lisäämme sarjanumeron manuaalisesti. Veloitamme
palvelusta 5 eur/ sarjanumero.
Vältytette tältä veloitukselta ohjeistamalla toimittajianne
lisäämään sarjanumeron
(eli Y-tunnuksen ilman väliviivaa) laskunne osoitekenttään.
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