Skicka e-faktura till Hässleholms kommun
Ny lag kräver e-faktura fr o m 1 april
I juni 2018 beslutade riksdagen att anta lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig
upphandling (2018:1277). Alla inköp oavsett värde som görs till följd av upphandlingslagarna LOU,
LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. Det gäller alltså även direktupphandlingar.
Från den 1 april 2019 måste alltså alla inköp som görs av Hässleholms kommun faktureras med
e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format. Det är mycket viktigt att ange vår
referens på fakturan. Referensnumret består av HLM + 2-8 siffror utan mellanslag, t ex HLM616.
Det är beställarens absoluta skyldighet att uppge detta (se annars vår referenslista).

Ni som kan e-fakturera redan idag
Hässleholms kommun vill i första hand ta emot fakturor i SVE-fakturaformat.
För SVE-fakturor ska följande information om Hässleholms kommun finnas:


GLN-nr:

7362120000982



Org. nr:

212000-0985



Momsreg: SE212000098501

Kommunen tar emot e-fakturor via VAN-leverantören InExchange, www.inexchange.se, som har
samtrafikavtal med många VAN-leverantörer.
I andra hand kan e-fakturor skickas via nätverket PEPPOL. I så fall behöver ni ansluta er via ett
företag som stödjer er e-fakturering via PEPPOL. Stäm av med er leverantör av ekonomi- eller
faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket. Hässleholms kommuns PEPPOL-ID är
0007:2120000985 och vårt format är PEPPOL BIS Billing 3.

Ni som inte e-fakturerar idag
Om ni har ett affärssystem: Det går att skapa e-faktura i de flesta affärssystem. Fråga din
systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas för att åstadkomma dem, t ex genom
virtuell fakturaskrivare.
Om ni inte har ett affärssystem: Registrera e-fakturorna i InExchanges fakturaportal,
https://www.inexchange.se. De första 100 kostar 0 kr.

Kommunledningskontoret / Ekonomiavdelningen

2(2)
Angående den nya lagen och upphandlingsreglerna, kontakta:


Birgitta Petersson, 0451-26 80 88, birgitta.petersson@hassleholm.se

Angående ev fakturafrågor, kontakta:


Annette Bergholtz, 0451-26 80 52, annette.bergholtz@hassleholm.se



Cecilia Romberg, 0451-26 80 72, cecilia.romberg@hassleholm.se

För mer information om lagkravet, se www.sfti.se, www.skl.se, www.digg.se,
t ex https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/e-handel-och-e-faktura/obligatorisk-efaktura-till-offentlig-sektor/fragor-och-svar

