Information till leverantörer vid elektroniska fakturor till
Ydre kommun
Skicka via fakturaväxel eller VAN-tjänst
För att kunna skicka elektroniska fakturor till Ydre kommun behöver ni vara anslutna
till Swedbanks distributionstjänst eller en tjänst som samarbetar med Swedbank*.

Krav på fakturan
För att vi ska kunna ta emot och läsa in fakturan finns följande krav:


Giltig referens som styr fakturan till den person som godkänner fakturan. I vårt
fall en 4-siffrig kod som motsvarar ansvarskoden för beställande avdelning.



Referensen fås av beställaren och kan vara olika för olika kundnummer.
Vid behov eller om ni har flera kundnummer på kommunen kan
ekonomiavdelningen vara behjälpliga med att ge referensnummer.

Innan första fakturan
Kontakta Ydre kommun innan den första fakturan skickas för att vi ska kunna
säkerställa att rätt uppgifter finns i vårt system. Vid kontakten behöver vi veta vissa
uppgifter, använd blanketten på följande sida.
Vi återkopplar när vi har konfigurerat vårt system för att ta emot fakturor från er och
tar gärna emot en testfaktura för att undvika att fakturan försvinner på vägen.
*Swedbanks tjänst är en s.k. öppen lösning, som erbjuder möjlighet att skicka e-fakturor via följande
fakturaväxlar/operatörer till bankens tjänst:



Swedbank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Danske Bank
Tieto, CGI (fd Logica), Posten/Strålfors, OpusCapita (fd Itella), Pagero, InExchange, Basware,
Evry, Expert Systems, Intrum Justitia, Scancloud, CrediFlow, Palette, EDISolutions, Sproom,
Logiq, TrueCommerce, eBuilder, TrueCommerce, eBuilder, Compello, Liaision Technologies

Mer om Swedbanks och Sparbankernas lösning kan ni läsa på www.swedbank.se/e-faktura
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Uppgifter för att kunna skicka elektroniska fakturor till Ydre
kommun
Organisationsnummer och
momsregistreringsnummer
Distributionstjänst
Fakturaadress
Kontaktperson
E-post/telefon

Uppgifter Ydre kommun
212000-0381
SE212000038101
Swedbank, SWEDSESS
2120000381
Mario Morling
ekonomi@ydre.se / 0381 – 66 12 00

Fakturareferens

4-siffrigt nummer som fås av beställare/ekonomikontoret

Uppgifter från leverantör
Organisationsnummer
Momsregistreringsnummer
Företagsnamn
Distributionstjänst
Levererat format
E-fakturaadress
GLN
Kontaktperson
E-post/telefon
Övrigt

Fyll i era uppgifter och e-posta blanketten till: ekonomi@ydre.se
Uppsatt i ekonomisystem, datum:

Bekräftat att integrations fungerat:

GDPR-information: Blanketten kommer att sparas hos Ydre kommun tills dess att vi har
bekräftat att den elektroniska faktureringen har fungerat mellan leverantör och Ydre
kommun, sen makuleras den. Därefter finns informationen i kommunens ekonomisystem.
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