
Skicka e-faktura till Staffanstorps Centrum AB (inklusive 
dotterbolag) enligt bifogat 

Lag om krav på e-faktura 

Från den 1 april 2019 ska ni som leverantör skicka en e-faktura till oss. 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, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna 
LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. Inköp som görs av oss ska därför faktureras 
med en e-faktura.  

Enligt lagen ska fakturor sändas enligt den europeiska standarden om inte annat överenskommits. 
Det innebär att ni som är leverantör till oss ska sända faktura enligt formatet PEPPOL BIS Billing 3. 

Ni som kan e-faktura redan idag 

Vi kan ta emot fakturor via nätverket PEPPOL. Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller 
faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket. Om ert ekonomisystem inte har stöd för 
PEPPOL, finns det många andra lösningar på marknaden för anslutning till PEPPOL 
(https://peppol.eu/who-is-who/peppol-certified-aps/) 

Våra PEPPOL-ID med mera bifogas nedan. De format som vi kan ta emot i PEPPOL nätverket är 
PEPPOL BIS Billing 3. 

Ni som inte e-fakturerar idag 

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen/ekonomisystem. Hör med 
din systemleverantör eller vår operatör docTech (www.doctech.nu eller 019-760 89 00). 
Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom 
installation av så kallad virtuell fakturaskrivare. 

Se under punkten ovan vilka format som vi kan ta emot i samt om kommunikationssätt. 

Våra uppgifter 

 

Företag Orgnr VAT GLN PEPPOLID 7

Staffanstorps Centrum AB 5561891622 SE556189162201 7365561891621 0007:5561891622

Staffanstorpshus AB 5561974485 SE556197448501 7365561974485 0007:5561974485

Staffanstorps Energi AB 5564476736 SE556447673601 7365564476733 0007:5564476736

Staffanstorps Fibernät AB 5564987245 SE556498724501 7365564987246 0007:5564987245

Staffanstorps Kommunfastigheter AB 5566717491 SE556671749101 7365566717490 0007:5566717491

Stanstad II KB 9696013904 SE969601390401 7369696013903 0007:9696013904

http://www.doctech.nu/


 

Kontakta oss 

Via e-post (info@staffanstorpscentrum.se) eller telefon 046-280 43 00. 

För mer information om e-faktura: 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-faktura-till-
offentlig-sektor/fragor-och-svar 

 

 


