Information om e-faktura Högskolan Dalarna
Den 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med
elektronisk faktura (e-faktura). Med elektroniska fakturor avses i denna lag fakturor som
utfärdas, översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format som gör det möjligt att
behandla dem automatiskt och elektroniskt. En PDF- faktura är inte en sådan faktura.
Från 1 april 2019 är det inte längre tillåtet att skicka pappersfakturor till oss på Högskolan
Dalarna.
Det finns flera sätt på vilka vi kan ta emot e-fakturor från er.
1. Via PEPPOL
Vår adress i PEPPOL: 0007:2021002908.
Högskolan Dalarna kan ta emot e-fakturor i formatet PEPPOL Bis Billing 3.0
2. Via Svefaktura Transportprofil bas
För att kunna använda Transportprofil bas måste du ha en partsidentitet och en teknisk
mottagningsadress. En partsidentitet är till exempel ett organisationsnummer eller Global
Location Number (GLN), och en teknisk mottagningsadress är en specifik webbadress som du får
från din VAN-operatör. Den tekniska mottagningsadressen är inte en webbadress till ditt företags
webbplats eller VAN-operatörens webbplats.
Läs mer om hur det fungerar på Svefaktura (sfti.se)
Våra uppgifter:
E-fakturaformat: SFTI Svefaktura
Vår Partsidentitet (GLN): 7300009068289
Vår VAN-leverantör: OpusCapita
Meddela oss om att ni satt upp svefaktura mot oss! Vi behöver då veta vilken er VAN-leverantör
är, vilken er EDI/GLN-adress är samt era kontaktuppgifer.
3. Ni som inte e-fakturerar idag
Om ni inte har ett affärssystem kan ni använda vår fakturaportal ” http://fakturaportalen.se/sv/ ”
Det är kostnadsfritt att anslutas till portalen. Denna lösning passar främst mindre leverantörer
som skickar få fakturor.
Om ni har ett affärssystem:
Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen/ekonomisystem. Hör
med din systemleverantör. Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med
dem.
Kontakta oss:
Via e-post acj@du.se
För mer information om e-faktura: www.digg.se, www.sfti.se, www.skl.se och Svefaktura (sfti.se)
Här kan du läsa mer om lagen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/lag-20181277-om-elektroniska-fakturor-till_sfs-2018-1277

