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Skicka e-faktura till Höörs kommun 
 

Lag om krav på e-faktura  

Från den 1 april 2019 ska ni som leverantör till Höörs kommun skicka oss en e-faktura. 

 

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig 

upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till 

följd av upphandlingslagarna LOU,LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med en e-faktura. 

Inköp som görs av oss, Höörs kommun, ska därför faktureras med en e-faktura. Vi tar emot 
e-faktura i standardformatet Svefaktura 1.0 och PEPPOL. Kom även ihåg att ange vår 

beställares referens i fakturan som beställaren hos oss anger, H + fyra siffor som ska 

anges i referensfältet. 

Ni som kan e-fakturera redan idag  

 Höörs kommun tar emot fakturor via nätverket PEPPOL. 

 Höörs kommun PEPPOL-ID är 0007:2120001116. 

eller 

 Ett annat alternativ är genom vår VAN-operatör som är Tieto Sverige AB. 
 Höörs kommuns GLN-kod är 7350044300004. 
 Skicka Företagets namn, organisationsnummer, GLN-kod, VAN-operatör samt 

kontaktuppgifter till e-postadress ekonomikontor@hoor.se. 

Ni som inte e-fakturerar idag 

 Hör med din systemleverantör om det finns möjlighet att skapa e-faktura via 

befintligt affärssystem/ekonomisystem. Fakturatjänster kan också köpas via vissa 

företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell 

fakturaskrivare. 

 Det kommer att finnas en fakturaportal via Höörs kommuns hemsida, www.hoor.se. 

 Flertalet banker erbjuder idag e-fakturaservice så hör med din bank. 

 Det finns även fakturaportaler/leverantörsportaler på marknaden (vissa erbjuder 

kostnadsfritt upp till en viss volym, andra exempelvis 2kr/faktura och 100kr/mån).  

Kontakta oss: 

Via e-post ”ekonomikontor@hoor.se” eller telefon ”0413-280 00”. 

För mer information om lagkravet, se www.digg.se, www.sfti.se och www.skl.se. 

Här kan du läsa mer om lagen: 

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

faktura-till-offentlig-sektor/fragor-och-svar 

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör 
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