
 
 
 
 

 

 

 
 

2018-11-05 
e-brev:  

     

 

 
J. Gullikssons El AB  
 

 
Bäste leverantör, 
 
J. Gullikssons El AB använder sig av elektroniska fakturor och har Scancloud som 
skanningsleverantör och VAN operatör.  
 
För att effektivisera hanteringen av våra leverantörsfakturor önskar vi att ni skickar elektroniska 
fakturor.  
 

För er som redan idag kan skicka elektroniska fakturor, såsom t.ex. Svefaktura, ber vi er ta kontakt 
med er e-fakturaväxel.  
 

Om ni inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor (e-faktura) skickar ni fakturan som PDF 
till vår nya e-mailadress eller via post till vår nya faktureringsadress (Se bilaga 1).  

OBS! Fakturor som skickas via e-mail ska endast innehålla en faktura (inkl. bilagor till denna) per 
mejl. Det är endast fakturor och fakturabilagor som ska sändas till vår nya fakturaadress.  

Det är även viktigt att den/de bilagor som hör till fakturan är namngiven enligt nedan. Bilagan ska 
vara i pdf-format. 

Godkända namn för bifogade bilagor i mail måste innehålla minst orden ”Bilaga, Specif, Report 
eller Attach” (dock får ej ordet faktura finnas i namnet, namnet får ej heller innehålla andra 
punkter än den som separerar fil-prefixet i slutet ".pdf"). T.ex. ”specifikation 1” fungerar bra då 
det innehåller ordet specif. Om det inte finns några bilagor med i mailet så går det att skicka flera 
fakturor i ett mail. I det fall Ni ej följer våra instruktioner kommer ej bilagor fram till oss.  

Tack för att ni hjälper till att skicka korrekt information! 

 

Vi vill också påminna om att alla fakturor till oss måste innehålla korrekta uppgifter. Information om 
vilka uppgifter vi begär hittar ni i Bilaga 1. De fakturor som inte innehåller dessa uppgifter kommer 
att återsändas till er. 

För mer information om e-fakturor och övriga lösningar om hur man skickar elektroniska fakturor till 
oss, ta kontakt med vår avtalspartner Scancloud på support@scancloud.se eller 08-23 23 18. 

 

Med vänlig hälsning, 

J. Gullikssons El AB 

Email: info@gullikssonsel.se 

Telefon: 08 – 594 123 40 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

Bilaga 1 – Krav på fakturainformation 

För att underlätta och effektivisera fakturahantering har vi tagit fram följande kravspecifikation som 
ni som vår leverantör måste uppfylla. Syftet med kravspecifikationen är att förtydliga vad vi behöver 
för att säkerställa att ni får betalningar i tid samt att vi uppfyller de juridiska krav som finns. 

Fakturor som saknar någon av nedanstående punkter kommer vi att returnera till er med begäran om 
ny faktura. Påminnelser eller räntekostnader för felaktiga fakturor kommer inte att betalas. 

 

 Fakturamottagarens fullständiga namn och fakturaadress  

 Fakturadatum 

 Fakturanummer 

 Betalningsvillkor (30 dagar om inget annat avtalats i förväg) 

 Tydlig specifikation av vad fakturan avser (varor, tjänster, period mm) 

 Er referens 

 Ordernummer/Vår referens 

 Fakturabelopp 

 Fakturans momsbelopp och gällande momssats 

 Uppgift om F-skatt 

 Momsregistreringsnummer 

 Leverantörens organisationsnummer 

 Betalningsinformation: bankgiro/plusgiro/eventuellt bankkontonummer 

 Leverantörsinformation: namn, adress, telefonnummer och om möjlig e-mailadress 

 

Bolagsinfo, faktura- och postadress, GLN-nummer och e-postadress 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

J. Gullikssons El AB 
Org. Nr 556562-2551 
 
Fakturaadress: 
J. Gullikssons El AB 
FE 1235-2551 Scancloud  
SE-831 90 ÖSTERSUND 
  
GLN-nummer: 
7365565622559 
 
E-postadress: 
gullikssons-el@pdf.scancloud.se 

mailto:gullikssons-el@pdf.scancloud.se

