Viktig information till dig som är leverantör till
Trollhättan Energi AB med bolag
Från 2019-04-01 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med
e-faktura. Det innebär att du som leverantör till Trollhättan Energi med dess bolag
behöver ställa om till e-fakturering. Omställningen leder även till en säkrare och
snabbare hantering av leverantörsfakturor. Du kan läsa mer om lagkravet hos
myndigheten: https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/e-handel-och-efaktura/obligatorisk-e-faktura-till-offentlig-sektor
Vi vill att alla fakturor från er skickas som e-faktura från och med 2019-04-01.
Observera att det handlar om Svefaktura och inte faktura per mail eller PDF.
Svefaktura kallas formatet som är standard för e-fakturor i Sverige. Vi har sett till att
det finns enkla metoder och tjänster att tillgå för er, oavsett storlek på bolag eller
tekniska förutsättningar. I upphandlingar kräver vi e-fakturor från våra leverantörer.
Tänk på att ange referens!
Vi har ett referenskrav på fyra siffror på våra e-fakturor. Annars kommer fakturan
stoppas innan den kommer fram till oss. Referenskoden ska alltid uppges alltid vid
beställning, och kan därför variera. Ni får gärna skriva med namnet också, fast i ett
övrigt referensfält och inte i samma fält som referenskoden.
Hur går man tillväga?
• Har ni redan en tjänst för att skicka e-fakturor kontaktar ni er befintliga
operatör vid behov av hjälp. Våra GLN-nummer är enligt nedan:
Trollhättan Energi AB: 7365561946925
Trollhättan Energi Elnät AB: 7365566860875
Kalltorp Kraft HB: 7369696353528
Biogas Brålanda AB: 7365567839450
Grönt Bränsle AB: 7365591125406
•

Trollhättan Energi AB med bolag erbjuder er som inte har ett affärssystem
eller bokföringsprogram att kostnadsfritt registrera 100 fakturor per år - via
InExchange Web. Gå in på www.inexchange.se/inexchangeweb för att läsa
hur ni kommer igång med denna lösning.

•

Det är lätt att komma igång med e-fakturor. Vill du ha en personlig kontakt,
kontakta vår sammarbetspartner InExchange, på 0500–44 63 60 (välj 1 för att
komma direkt till en säljare). Du kan också gå in på www.inexchange.se, för
att få reda på hur ni enklast skickar e-fakturor till oss.

Med vänlig hälsning
Trollhättan Energi AB med bolag
Vänd för mer info!

För dig med affärssystem eller bokföringsprogram:
• InExchange Fakturaskrivare
För er som har kunder med önskemål om olika format – e-faktura, PDF eller
papper. Fakturorna skickas direkt från ert affärssystem medan vi håller koll på
vilken kund som vill ha vad.
Pris: Från 99 kr/mån
• InExchange Integrerade tjänster
Om ni har stora fakturaflöden kan en integrerad lösning passa bäst. Kontakta
oss för en offert.

För dig utan affärssystem eller bokföringsprogram:
• InExchange Web
Trollhättan Energi AB med bolag erbjuder er som inte har ett affärssystem eller
bokföringsprogram att kostnadsfritt registrera 100 fakturor per år - via
InExchange Web. Gå in på www.inexchange.se/inexchangeweb för att läsa hur
ni kommer igång med denna lösning.

Att skicka e-fakturor kräver ingen utbildning eller specialkunskaper. Att komma igång nu
ger er både konkurrensfördelar och innebär att ni kan skicka e-fakturor till både befintliga
och framtida kunder. I InExchange Network får ni också tillgång till påminnelse &
inkassohantering, full koll på vilka av era kunder som kan ta emot e-faktura och tjänster för
att skicka hela flödet – e-faktura, papper och pdf.nå alla
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