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Skicka e-faktura till Södra Munksjön Utvecklings AB 

Lag om krav på e-faktura 
Från den 1 april 2019 ska ni som leverantör till Södra Munksjön Utvecklings AB skicka oss en e-faktura. 

Observera att PDF inte är ett godkänt format. 

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). 

Lagen innebär att alla inköp som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska 

faktureras med en e-faktura. Inköp som görs av Södra Munksjön Utvecklings AB, ska därför faktureras med en 

e-faktura. Kom även ihåg att ange vår referens i fakturan.  

 

Ni som inte e-fakturerar idag 

Om ni inte har ett affärssystem:  

Så kan ni kontakta er bank som skall kunna hjälpa er med att få tillgång till detta alt. så finns det en rad 

leverantörer som via internet erbjuder detta. 

Om ni har ett affärssystem: 
Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen/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 kan e-faktura redan idag 
Med hänvisning till lagkravet som trädde i kraft 1 april 2019 så ber vi er att lägga till oss i er tjänst och 

fortledningsvis fakturera oss genom e-faktura.  

 

Hur gör ni? 
Sök på vårt organisationsnummer 556394-3397 direkt i ert affärssystem/ekonomisystem. 

Fakturaadress 
I samband med införandet av e-faktura ändrar vi vår fakturaadress. Fakturorna skickas direkt till vår 

leverantör för fakturahantering: 

Södra Munksjön Utvecklings AB 

c/o Erip AB_LP149 

Box 117 

721 05 Västerås 
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Kontakta oss: 
Via e-post andreas.gillsberg@jonkoping.se eller telefon 036-10 27 14 

 

Mer information om lagkravet:  
ꟷ www.digg.se   

ꟷ  www.sfti.se  

ꟷ www.skl.se 

Här kan du läsa mer om lagen: 

https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/e-handel-och-e-faktura/obligatorisk-e-faktura-till-offentlig-

sektor/fragor-och-svar 
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