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Viktig information till dig som är leverantör till Falkenbergs Bostads AB 

 

 

Vi tar emot e-fakturor! 

 

För att göra hanteringen av leverantörsfakturor mer effektiv, snabbare och säkrare vill 

vi ta emot elektroniska fakturor.  

Från den 1 april 2019 är det också enligt lag krav på att leverantörer till Falkenbergs 

Bostads AB skickar 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, oavsett värde, som görs 

till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-

faktura. Inköp som görs av oss, Falkenbergs Bostads AB, ska därför faktureras med 

en e-faktura.  

 

Referenskod 
 

På fakturan vill vi även att ni anger rätt referenskod, information ges av beställaren.  

 

E-faktura senast 2020-03-31! 

 

Vi vill att alla fakturor från er skickas som e-faktura så snart som möjligt och senast 

fram till första kvartalet nästa år, 2020-03-31. Observera att det handlar om e-faktura 

och inte faktura per mejl eller PDF. Det finns enkla metoder och tjänster för er att 

tillgå, oavsett storlek på bolag eller tekniska förutsättningar. I upphandlingar kräver vi 

e-fakturor från våra leverantörer.  

 

Hur går man tillväga för att skicka e-faktura?  

 

Det är lätt att komma igång med e-fakturor. Vi vill att ni snarast går in på 

https://web.fakturaportalen.se/login och registrerar er som medlemmar genom att 

välja alternativet ”Jag vill ha en e-faktura lösning”. Där står mer information om hur ni 

går tillväga. Fakturaportalen har allt från webbregistrering av e-fakturor till lösningar 

för att skicka e-fakturor från ert affärssystem. Har ni redan en tjänst för att skicka e-

fakturor kontaktar ni er befintliga operatör vid behov av hjälp.  
 

Vårt parts-id (GLN/Org.nr) är: 556095-1245 
 

 

https://web.fakturaportalen.se/login
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Kontaktuppgifter: 

 

Kontaktperson på Falkenbergs Bostads AB: Cecilia Arvidsson via e-post 

info@fabo.se eller telefon 0346-88 66 10 

 

För frågor om fakturaformat kontakta Invoice Portal (Fakturaportalen) på                

08-446 34 00 eller support@fakturaportalen.se 
 

 

 

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  
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