Skicka e-fakturor till PiteEnergi
Lag om krav på e-fakturering
Från den 1 april 2019 ska ni som leverantör till PiteEnergi skicka oss elektroniska fakturor.
Observera att PDF inte är ett godkänt format.
Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller
LUK ska faktureras elektroniskt.
De inköp som görs av oss, PiteEnergi, baserat på vårt kontrakt med er och ska därför faktureras med e
faktura.

PiteEnergi erbjuder e-faktura kommunikation via:
1:a hand :Peppols infrastruktur
2:a hand: VAN-tjänst, vår tjänsteleverantör Pagero
Bolag

Org.nummer

Alt.1 Peppol-ID

Alt.2 GLN-nummer

AB PiteEnergi

556330-9227

0007:5563309227

7359992450007

PiteEnergi Handel AB

556527-9964

0007:5565279964

7300009061167

1. Kommunikation via Peppols infrastruktur
Vi tar i första hand emot fakturor via nätverket Peppol, se Peppol id för våra bolag ovan. Om ni inte redan
fakturerar via Peppol behöver ni stämma av med leverantören av ert affärssystem (ekonomisystem, faktureringssystem) om det är förberett för kommunikation via Peppol-nätverket.

2. Kommunikation via VAN-tjänst
Vi använder Pagero som vår tjänsteleverantör när det gäller att ta emot e-fakturor. Kontakta er tjänsteleverantör och be dem aktivera en koppling, se GLN nummer för våra bolag ovan, för att ni ska kunna
skicka e-fakturor till oss. Skicka ett mail till leverantorsreskontra@piteenergi.se med en begäran om att AB
PiteEnergi eller PiteEnergi Handel AB ska godkänna er som leverantör för att skicka e-faktura, uppge vilken
tjänsteleverantör ni använder.

3. Leverantörsportal
Om ni inte har systemstöd för att kunna skicka en e-faktura så kan PiteEnergi erbjuda en gratisportal där
ni loggar in er för att sedan själv skapa en e-faktura, Vill ni som leverantör ta del av denna tjänst kontakta
oss via: leverantorsreskontra@piteenergi.se

Fakturareferens
•På fakturan ska alltid en referenskod finnas angiven. Vanligtvis en beställarreferens med unik kod som ska
bestå av sex tecken, versaler, ex. PEALBE (PiteEnergi ALbin BErg)
•Koden ska anges i fältet RequistionistDocumentReference (referensfält 1, Svefakura) eller motsvarande fält
på faktura, ingen annan information ska anges i det fältet.
Se exempel:
<RequisitionistDocumentReference>
		
<cac:ID>PEALBE</cac:ID>
		
</RequisitionistDocumentReference>
•På fakturor rörande fordon består referensen av registreringsnumret enligt följande: sex tecken, ex.
ABC123. Uppges i samma fält enligt ovan.

Kontaktuppgifter angående e-faktura
Frågor kan skickas till leverantorsreskontra@piteenergi.se

Västra Kajvägen 1
Box 738 • 941 28 Piteå

Tel: 0911-648 00

kundservice@piteenergi.se
piteenergi.se

