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Att skicka E-faktura till Statens kulturråd
Statens kulturråd använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo
med systemleverantör Visma Commerce. Denna information riktar sig till leverantörer
som önskar ansluta sig för att skicka e-fakturor till Kulturrådet.
Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp till följd av LOU, LUF, LUFS och LUK i
offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Det innebär att alla
leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt en ny europeisk standard
PEPPOL BIS Billing 3. Kulturrådet omfattas av detta regelverk och tar därmed emot efaktura via PEPPOL.
Observera att PDF-faktura inte är ett godkänt format.

Att skicka e-faktura via PEPPOL
Uppgifter ni behöver för att kunna skicka E-faktura till oss via PEPPOL-nätverket:
Adress i PEPPOL: 0007:2021001280
Vi tar emot E-faktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) samt E-faktura 5A 2.0 (faktura och
kreditnota).
Mer information om PEPPOL och hur ni skaffar ett eget PEPPOL-ITD finns på
Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) webbplats enligt följande:
https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/e-handel-och-e-faktura/peppol/
Om ni inte kan skicka elektroniska fakturor till oss via PEPPOL, går det bra att skicka
faktura via vår fakturaportal. Se sidan 2.

GLN-nummer och e-fakturor
GLN-nummer är något som ofta benämns i samband med e-fakturor. Det är inget krav att
använda sig av GLN, oavsett om man vill skicka eller ta emot fakturor. Istället är det
något som främst används av större företag och kommuner för att rikta e-fakturor till en
specifik avdelning eller filial inom företaget. Mindre bolag använder sig i regel inte av
GLN, utan där görs fakturakopplingen på organisationsnummer istället.
Kulturrådets GLN-nummer är 7340093213165.
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Leverantörsportal
Om PEPPOL-faktura inte fungerar för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma
Proceedos leverantörsportal. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som
skickar få fakturor. Kontakta i så fall oss på e-postadress enligt nedan så skickar vi er en
inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).

Kontaktuppgifter
För inbjudan till leverantörsportalen: eagrupp@kulturradet.se
Vår kontaktperson och mottagare av information och frågor i detta ärende är:
Ekonomifunktionen, e-post: eagrupp@kulturradet.se

