
Euroopan johtavana luotto – ja yritysinformaatiotalona 
olemme saavuttaneet hyvän aseman markkinoilla ja 
toimimme siksi yhteistyössä ainoastaan yritysten kanssa, 
jotka toimittavat korkealaatuista informaatiota. Asiakkaana 
voitte näin ollen olla varmoja siitä, että toimitamme teille 
ajankohtaista ja luotettavaa yritysinformaatiota.

 
 
 
 
 
 

       

  EUROOPAN  
KÄYTETYIN   
LUOTTOTIETO- 
JÄRJESTELMÄ

ULKOMAAT

Kattavaa kansainvälistä yritysinformaatiota 
Creditsafe tarjoaa kokonaisvaltaisen palvelun ulkomaisten luottotietoraporttien hankin- 
taan. Voit helposti hankkia yritysinformaatiota erilaisista yrityksistä kaikilta mantereilta. 
Seuraavien ohjeiden avulla saat tarkempaa tietoa ulkomaisten raporttien sisällöistä.

Globaalia tiedonvaihtoa
Creditsafe kasvattaa jatkuvasti tietokantansa sisältämien 
maiden määrää. Creditsafe Groupin ja eri yhteistyökump-
paneiden vahvan yhteistyön ansiosta voimme tänä päivänä 
tarjota asiakkaillemme ulkomaan luottotietoraportteja 
kaikista rekisteröidyistä yrityksistä maailmassa. 

MITKÄ MAAT  
KUULUVAT ONLINE –  
MAIHIN? TUTUSTU 
SEURAAVAAN SIVUUN…

www.creditsafe.fi



  
Creditnet online:

  Belgia

  Tanska

  Suomi

  Ranska

  Kanada 

  Liechtenstein

  Irlanti

  Italia

  Liettua

  Luxemburg

  Alankomaat

  Norja

  Sveitsi

  Slovakia

  Espanja

  Iso-Britannia

  Tšekki

  Saksa

  Puola

  Portugali

  Unkari

  USA

 
 
 

 
 

Creditnet offline: 

  Viro

  Kreikka

  Islanti

  Latvia

  Malta

  Venäjä

  Ukraina

Online
 
GGS/WL online:

  Belgia (valvonta)

  Tanska

  Suomi (valvonta)

  Ranska (valvonta)

  Irlanti (valvonta)

  Islanti

  Italia

  Liechtenstein

  Liettua

  Luxemburg (valvonta)

  Malta

  Alankomaat (valvonta)

  Norja (valvonta)

  Sveitsi

  Slovakia

  Espanja

  Iso-Britannia (valvonta)

  Tšekki

  Saksa (valvonta)

  Puola

  Portugali

  USA (valvonta)

  Itävalta

Online & offline 

 
 
 
Muu maailma: Raportit tilattavissa yksittäin asiakaspalvelun kautta. Lue lisää kohdasta  
”Yksittäin tilattavat ulkomaan raportit”.

Creditnet 
 
Luottotietoraportit www.creditsafe.fi  
ja www.creditsafe.se palveluiden kautta
Tarjoamme online luottotietoraportteja kattavan Creditnet 
– palvelun välityksellä. Online raportit ovat saatavilla niistä 
maista, joissa Creditsafella on oma tietokanta ja maista, 
joissa toimimme yhteistyökumppaneiden välityksellä. 
Läheisen yhteistyön ansiosta, voimme asiakkaiden pyyn-
nöstä tarjota nopeita ulkomaisia yrityshakuja. Osa Credit-
netin maista ovat offline – maita, joiden luottotietoraportit 
tilataan erikseen.

GGS ja WL 
 
Ulkomaan luottotietoraportit Arvo Rating  
– palvelun kautta (www.arvofinland.fi)
Tarjoamme Creditsafen ulkomaisia luottotietoraportteja 
ja luotonvalvontaa myös GlobalGateway Servicen (GGS) ja 
White Label (WL) jälleenmyyjäpalveluiden kautta.   
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Kirjanpito
Koska lakisäädökset ovat erilaisia maailman eri maissa,  
voi myös kirjanpidon informaatiosisältö vaihdella maasta 
riippuen. Esimerkiksi USA:ssa tilinpäätöstietoja ei raportoida 
julkisesti ja tästä syystä kyseisiä tietoja ei voida myöskään 
sisällyttää USA:n luottotietoraportteihin. Yleisesti voidaan 
todeta, että pienillä yrityksillä (pienet osakeyhtiöt, toiminimet 
tai yksityiset elinkeinonharjoittajat) ei ole velvollisuutta toi-
mittaa julkista tilinpäätöstä, jonka vuoksi tilinpäätöstiedot 
voivat puuttua raporteista. 

Asiakkaana voit olla varma, että me tietojen toimittajana  
näytämme aina kaiken informaation, joka on saatavissa  
kohdemaan yrityksistä ja jotka ovat julkisia.

Negatiivinen informaatio
Mahdollisuus saada yrityksistä negatiivista informaatiota 
vaihtelee maakohtaisesti. Joistakin maista on saatavilla 
käräjäoikeuden tiedot sekä mm. perintätoimenpidetiedot-
mutta suurimmassa osassa maailmaa tätä informaatiota  
ei ole saatavilla.

 
Yritysmuodot
Eri maissa on useita eri yritysmuotoja ja myös kirjanpitovel-
vollisuuksissa on eroavaisuuksia. Ota meihin yhteyttä jos 
sinulla on kysyttävää tietyn kohdemaan yritysmuodoista. 
Seuraavassa muutamia esimerkkejä yleisistä yritysmuo-
doista ja niiden merkityksistä:

  Sole Trader/Nonlimited; vastaa Suomessa Yksityistä  
     elinkeinonharjoittajaa

  Trading partnership; vastaa Suomessa Kauppayhtiötä 
     (Ruotsissa Handelsbolag)

  Limited; vastaa Suomessa osakeyhtiötä

Mikäli yritys on uusi tai kokoluokaltaan pieni, voi hakuko-
neen tuloksena olla ”ei hakuosumia”. Tämä voi johtua siitä, 
ettei yrityksen tietoja ole toimitettu vielä viranomaisille tai 
ettei kohdemaalla ole tietokantaa, josta pienistä yrityksistä 
olisi saatavilla yritysinformaatiota.

 
 
Luottolimiitti 
Limiitti on käsite, joka löytyy lähes jokaisen maan luotto-
tietoraportista. Riippuen siitä, mistä maasta informaatiota 
haetaan, voi limiitillä olla kaksi eri merkitystä. Seuraavassa 
selvitys kuinka eri käsitteitä tulkitaan ja kuinka ne eroavat 
toisistaan:

  Contractlimit: Tarkoittaa vastuunkantokykyä toimittajana.

  Credit limit: Tarkoittaa suositeltua luottolimiittiä yrityk-
selle asiakkaana. 

Rating
Kaikki luottotietoraportit sisältävät rating – määritelmän, 
joka arvioi yrityksen todennäköisyyden joutua maksukyvyt-
tömyystilaan 12 kuukauden sisällä. Tilastollisesti rating-
mallit voivat poiketa eri maiden välillä sekä toimittajasta 
riippuen ja siksi jokaisessa raportissa on selvitys käytetystä 
rating – skaalasta.   

Common Score
Helpottaaksemme WhitelLabel (WL) ja GlobalGateway 
Service (GGS) palveluista hankittujen luottotietoraporttien 
tulkintaa, on Creditsafe muodostanut yhteisen rajapinnan 
luottoluokituksille. Määritelmän nimi on Common Score.

Common Score on Creditsafen kansainvälinen rating – 
skaala, jonka avulla asiakkaidemme on helpompi vertailla 
eri maissa rekisteröityjen yritysten rating – luokitusta.

 

 A Erittäin hyvä luottokelpoisuus

 B Hyvä luottokelpoisuus

 C Luottokelpoinen

 D Luotonanto vakuuksia vastaan/ 
  ei luottokelpoinen 

 E Ei luokiteltu

Tietoa ulkomaisten luottotietoraporttien informaatiosisällöstä

www.creditsafe.fi



Hyödyllisiä vinkkejä käyttäjille
Kuinka saan parhaan hakutuloksen?
Kun haluat etsiä yrityksen tietoja järjestelmästämme,  
pidä informaation määrä mahdollisimman vähäisenä. 
Virheellinen merkki tai kirjoitusmuoto voi aiheuttaa  
huonon hakutuloksen. Suosittelemme tästä syystä, että 
 yritystä haetaan joko yritysnimellä tai yritystunnuksella. 
Vältä myös yritysmuodon kirjoittamista hakukenttään  
(Ab, Ltd., AS jne.). 

Mikäli yrityksen haussa esiintyy ongelmia, tarkasta vielä 
yrityksen nimen kirjoitusasu esimerkiksi internethakupal-
velun avulla. Näin saat tietoosi yrityksen juridisen nimen. 
Voit myös tarkastaa kohdeyrityksen omilta kotisivuilta  
yrityksen nimen ja yritystunnuksen.

 
ALV – numero
ALV – numero on verotustunnus, ei yritystunnus.  
Huomioithan siis, että yritystä ei voi hakea ALV –  
numeron perusteella. ALV – numeroa ei myöskään  
käytetä sopimuksia allekirjoitettaessa.
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Yksittäin haettavat  
ulkomaan raportit
Fresh Investigation  
Voit tilata kaikkialta maailmasta, rekisteröidyistä yrityksistä, 
luottotietoraportteja yksitellen ns. Fresh Investigation  
palvelun avulla. Creditsafen asiakkaana tilaaminen tapahtuu 
asiakaspalvelumme kautta. Tilaukseen kirjoitetaan se  
informaatio mitä yrityksestä on saatavilla; esimerkiksi  
nimi, osoite, kaupunki, yritysnumero ja internetosoite.

Kun luottotietoraportti toimitetaan yhteistyökumppanil-
tamme, lähetämme sen teille heti sähköpostitse. Raporttien 
toimitusajat vaihtelevat maittain 1-12 työpäivän välillä.

   


