NYTT LAGKRAV GÄLLANDE ELEKTRONISK FAKTURA
Den 1 april 2019 blev det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras
med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard.
Det finns många fördelar med att skicka e-faktura:
•
•
•

Ni slipper kostnader för papper, kuvertering och porto.
Fakturan når oss snabbare.
Det är miljövänligt.

Detta innebär att fakturor till LEVA i Lysekil AB och Lysekils Energi Vind AB
ska skickas elektroniskt istället för i pdf-format eller som pappersfaktura.
Vi har idag möjlighet att ta emot fakturor via vår VAN-operatör ”InExchange”.
Nedan ser du specifikation för respektive bolag.
LEVA i Lysekil AB:

Lysekils Energi Vind AB:

GLN-nummer:
ORG-nummer:
VAT-nummer:

GLN-nummer:
ORG-nummer:
VAT-nummer:

7365565083442
556508-3440
SE556508344001

7365567110429
556711-0423
SE556711042301

Vänligen använd följande adress för att lägga in fakturor via portal om ni
saknar affärssystem som stödjer e-fakturalösning. Där skapar ni gratiskonto,
fyller i era företagsuppgifter och skickar fakturan.
Skapa konto: https://web.inexchange.se/inexchange/Start/Account/CreateAccount
InExchange hjälpcenter: https://support.inexchange.com/hc/sv
För snabb hantering av fakturan krävs att beställarreferens finns på rätt plats
på fakturan (OBS! ej namn utan endast referensnummer).
Detta innebär:
•
•
•

Om ni redan skickar e-faktura till oss idag behöver ni inte
göra något.
Om ni idag skickar faktura i pappersformat så önskar vi att ni
så snart som möjligt övergår till att skicka e-faktura.
Alla nya avtal som sluts efter den 1 april 2019 har som krav att
all fakturering knuten till dessa avtal skall ske via e-faktura.

Fördjupad information finns på:

https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/e-handel-och-efaktura/obligatorisk-e-faktura-till-offentlig-sektor

Vid eventuella frågor med anledning av denna information kan ni
kontakta vår ekonomiavdelning via: info@levailysekil.se

Följande information är
obligatorisk och skall
alltid stå på fakturan.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Fakturadatum
Fakturanummer
Betalningsinformation
Momsnummer
LEVAs momsnummer
Företagsnamn & adress
Tjänst eller produkt
Totalbelopp
Momsbelopp
Betalningsvillkor
Ordernummer
Referens

Med vänliga hälsningar
LEVA i Lysekil AB

TELEFON VÄXEL
0523-66 78 00
E-POST:

info@levailysekil.se
E-POST ELHANDEL:
elhandel@levailysekil.se

BESÖKS- OCH LEVERANSADRESS:
Gåseberg, Kroken 100
454 91 BRASTAD

KONTONUMMER:
Bankgiro: 5942-5231
OCR-plusgiro: 4953604-8

ORGANISATIONSNUMMER:
LEVA i Lysekil AB
Org nr 556508-3440

POSTADRESS:
Box 36
453 21 LYSEKIL

BIC: NDEASESS
IBAN: SE8795000099604249536048

Lysekils Energi Vind AB
Org nr 556711-0423

WEBBPLATS:
www.levailysekil.se

