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Faktureringsuppgifter  
 

För att uppfylla Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling kräver 

Räddningstjänsten Västra Blekinge elektroniska fakturor enligt Peppol Bis Billing 3.0 alternativt Svefaktura. 

Observera att PDF inte är ett godkänt format enligt lagen.  

 

Uppgifter för e-faktura 

Företagsnamn:                    Räddningstjänsten Västra Blekinge 

Organisationsnummer:                   222000-0935 

E-fakturaleverantör:                  Basware 

E-fakturaadress (ISO-nr, vid svefaktura):                00072220000935 

Peppol-id:                    0007:2220000935 

 

 

Om ni inte använder er av e-faktura idag finns det möjlighet att skicka e-faktura genom olika sätt. Om ni 

har ett affärs-/ekonomisystem idag finns det ofta möjlighet att skapa e-faktura i det befintliga systemet, 

kontakta din systemleverantör. Om ni inte har ett affärs-/ekonomisystem kan ni skicka e-fakturor genom 

fakturaportaler som finns på marknaden, många fakturaportaler erbjuder e-fakturor kostnadsfritt upp till 

en viss volym. I undantagsfall då köpet inte gjorts via offentlig upphandling kan vi ta emot PDF-faktura 

via faktura@raddning.com. 

 

 

Samtliga fakturor ska vara utställda till 

Räddningstjänsten Västra Blekinge 

Rörvägen 2 

374 32 Karlshamn 

 

Följande information ska alltid framgå av fakturan 

 Säljarens och köparens namn och adress 

 Säljarens organisationsnummer 

 Säljarens momsregistreringsnummer  

 Betalningssätt (Bankgiro-/ plusgiro-/ bankkontonummer) 

 Fakturadatum 

 Förfallodatum 

 Fakturanummer alt OCR-nummer 

 Fakturabelopp 

 Momsbelopp 

 Momssats  

 Specifikation av vad fakturan avser  

 Namn på beställaren  

 Referens (beställarens namn eller annat specifikt som uppges av beställaren) 

 

 

För att fakturan ska bli betald utan dröjsmål ska fakturan vara korrekt, det vill säga korrekt utställt namn 

och adress, innehåll av fakturan samt skickad som e-faktura. Om någon av ovanstående uppgifter saknas 

går fakturan i retur till leverantören för korrigering. Ny betalningstid räknas från det datum vi erhållit 

korrigerad korrekt faktura. Fakturan betalas efter godkänd leverans och 30 dagar efter det att fakturan 

kommit Räddningstjänsten Västra Blekinge tillhanda. Om förfallodagen infaller en lördag eller helgdag 

erlägger vi betalning på närmast följande bankdag. I det fall faktura överlämnas till finansbolag ska 

villkoren för fakturering gälla även för dem.   


