Skicka e-faktura till Pajala kommun
Från den 1 april 2019 ska ni som leverantör till Pajala kommun skicka oss en E-Faktura.
Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya
standarden, och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem.
Lagkravet, i Sverige PEPPOL BIS Billing 3, att skicka och ta emot e-faktura gäller för alla
offentliga upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019, inklusive
direktupphandlingar. Som direktupphandling räknas också köp över disk. Offentliga
upphandlingar som påbörjats innan detta datum omfattas inte retroaktivt av lagen.
Alla inköp som görs av Pajala kommun ska faktureras med en e-faktura.
Observera att PDF och papper inte är ett godkända format.
Om parterna har avtalat om en annan e-fakturastandard, kan leverantören fortsätta
skicka fakturor enligt avtalad standard.

Ni som kan e-fakturera idag:
Pajala kommun kan ta emot leverantörsfakturor i formatet SVEFAKTURA 1.0 och Peppol
Bis Billing 3. Pajala kommun är anslutna till Peppols infrastruktur.
Identifierare:




Organisationsnummer
VAT nummer
GLN nr
 Peppol ID

2120002718
SE212000271801
7300009050338
0088:7300009050338

VAN operatör:
Pajala kommuns VAN operatör är Kofax/Fakturaportalen

Om ni har ett affärssystem:
Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystem /ekonomisystem.
Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för
att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

Ni som inte e-fakturerar idag
Om ni inte har ett affärssystem:
Använd vår fakturaportal som ni hittar på Pajala kommuns hemsida www.pajala.se
Fakturaportalen hittar ni på Pajala kommuns startsida. När ni klickat på symbolen
kommer ni vidare till sidan där ni hittar manual för Fakturaportalen och länken. Manualen
kan ni ladda ner.

Pajala kommun kräver att en referens ska anges på fakturan. Referensen består av en
fyrsiffrig kod. Pajala kommuns GLN nr enligt ovan ska också anges på fakturan.
Beställarens namn skall framgå på fakturan. Kommunens beställare ska ange referens i
samband med beställning.

Kontakta oss:

Via e-post e-faktura@pajala.se

Ann-Gerd Ylipää 0978-122 17
Katrina Uusitalo 0978-122 57
Annika Liminka 0978-120 99

För mer information om lagkravet, se www.digg.se www.sfti.se och www.skl.se
Här kan du läsa mer om lagen:
https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/e-handel-och-e-faktura/obligatorisk-e-fakturatill-offentlig-sektor/fragor-och-svar

