
       

    1(2) 
 Datum       

 2018-06-18       

    

  

Fakturainformation till Skatteverkets leverantörer  

Skatteverket använder elektronisk fakturahantering av leverantörsfakturor.  

Fakturamottagare:  

Skatteverket  

FE 1 + Referens (se nedan)  

105 81 Stockholm  

Elektronisk adress:  

Skatteverkets VAN-leverantör är: Opus Capita  

Vår partsidentitet är: 7340131100006  

Vårt organisationsnummer är: 202100-5448  

 

Fakturaformat:  

Fakturan ska vara utformad i enlighet med SFTI:s standard för Svefaktura.   

Fakturan ska innehålla uppgifter enligt SFTI Svefaktura-formatet kompletterat med 

uppgifter om beställningsnummer och referens.   

http://www.sfti.se/standarder/efakturering/svefaktura.2003.html  

  

Skatteverket är sedan maj 2018 anslutna till PEPPOL-nätverket och kan ta emot elektroniska 

fakturor. Vår elektroniska adress i PEPPOL är 0007:2021005448.  

  

Referens på elektroniska fakturor:   

Ange ordernummer 4xxxxxxx i fältet ”Beställarreferens” som motsvaras av 

”RequisitionistDocumentReference” och beställarens namn i ”Er kontakt”. Om 

underliggande order saknas ska istället kostnadsställenummer anges i fältet 

”Beställarreferens”.  

Leverantörsportal:  

Har inte leverantören systemstöd för att skicka e-faktura enligt specifikationer ovan kan 

Skatteverket erbjuda er en kostnadsfri anslutning till Skatteverkets leverantörsportal för att 

skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt.   

Om ni önskar anslutning till leverantörsportal för era e-fakturor kontaktar ni Annie 

Sörensen, Tfn 010-572 22 37 eller e-post e-inkop@skatteverket.se 

Postadress: 171 94  SOLNA  Telefon: 0771-567 567      www.skatteverket.se   
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Mer information:    

Mer information om e-fakturaformat och transportmetod finns på SFTI:s webbplats enligt 

följande:  

http://www.sfti.se/sftistartsida/specifikationer/svefaktura 

http://www.sfti.se/standarder/transportochinfrastruktur.1909.html  

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så kontakta dem. Operatören behöver 

registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er faktura ska 

kunna skickas till oss.   

Vissa leverantörer väljer att själv bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor 

med SFTI´s profil. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och 

partsidentitet som finns angiven ovan.  

Vi behöver nedan information för anslutning till e-faktura:  

För att era Svefakturor ska komma fram till Skatteverket behöver ni registreras i vårt  

accesspunktsregister. Vi behöver uppgift om den partsidentitet ni använder för att skicka 

Svefakturor. Partsidentiteten kan t.ex. vara organisationsnummer eller GLN kod.  

För att vi ska kunna kontakta rätt person hos er om felaktiga Svefakturor inkommer behöver 

vi uppgift om en s.k. "felmailadress".  

Vi ber er skicka nedanstående uppgifter till: e-inkop@skatteverket.se  

Ange ”Anmälan om Svefaktura” som ärendemening.  

Leverantörsnamn    

Organisationsnummer    

Partsidentitet eller GLN    

VAN-leverantör    

Kontaktperson för frågor om e-faktura    

e-postadress för kontakt vid eventuella fel     

  

Hälsningar xxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx  

Skatteverket  

Inköpsenheten  
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