
Fakturakrav / leverantörsfakturor 
 
Referensnummer anges på avsedd plats i beställningen. Där det står ”Er referens” ska 4 
siffror anges (även om det står att det ska vara ett namn) Eventuellt namn kan skrivas 
på en rad under eller efter 6 mellanslag. Om det inte finns någon ”Er referens” ska  de 
fyra siffrorna anges i fakturaadressen: 
 

Exempel:       Båstads kommun   
Er referens: 1322                         Box 1120 
               269 22 Båstad 

 
 Faktura från ett företag ska alltid vara uppbyggd på samma sätt som tidigare skickade 

fakturor 
 

 Fakturan ska vara skriven på dator eller maskin. Vi tar inte emot handskrivna fakturor 
och man ber vänligen att leverantören använder sig av fakturamallen som finns på 
www.bastad.se. Sökord på ”fakturamall” 

 
 Ett unikt fakturanummer för innevarande år.  

 
 Faktureringsavgift ska inte godkännas. 

 
 Utbetalning via Bg (eller i undantagsfall Pg) . Om utbetalning begärs till ett Bankkonto 

ska ett bankkontobevis medfölja varje faktura. Leverantören kontaktar sin bank föra att 
få beviset utfärdat. Detta är ett krav från Skattemyndigheten med avsikt att förhindra 
”svarta pengar”, på bankkontobeviset kan vi se om det är den fakturerande som står för 
kontot. Om det inte är så kan vi inte göra utbetalningen. 

 
 Uppgift om F-skatt – om tjänst är utförd och det saknas uppgift om F-skatt ska 

utbetalningen vara en lön och ske via HR. 
 
Som information kan nämnas att en förbehandling av fakturorna sker på ekonomikontoret då vi 
sorterar bort reklam, krav mm. 

 

Nedan följer lite av lagstiftningen: 
 

Enligt bokföringslagen ska en faktura (verifikation) bland annat innehålla uppgift om:  
 Datum, när den sammanställts 
 Kund, till vem fakturan är ställd 
 Affärshändelsen, när den inträffat 
 Specifikation, vad fakturan avser 
 Belopp      
  

Enligt mervärdesskattelagen ska fakturan dessutom bland annat innehålla uppgift om: 
 Ett unikt löpnummer för varje faktura  
 Säljarens registreringsnummer till moms (organisationsnummer) 
 Säljarens och köparens namn och adress  
 Varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art  
 Beskattningsunderlaget (priset före moms) för varje momssats  
 Den eller de momssatser som gäller  
 Den moms som ska betalas 

http://www.bastad.se/

