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Alla fakturor behöver bli elektroniska 

Från och med den 1 april 2019 är leverantörer till offentlig sektor skyldiga 

att fakturera elektroniskt för alla inköp. Detta med anledning av att riksdagen 

beslutade att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling  

(SFS 2018:1277) i juni 2018. Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, ska 

faktureras med e-faktura.  

Dags att förbereda dig och ditt företag 

Alla fakturor ställda till Mörbylånga kommun ska ha 30 dagars betaltid och 

innehålla beställarens sjusiffriga fakturareferens i avsett fält. Den som  

beställer produkten av er ska uppge sitt fakturareferensnummer. För 

direktinköp på plats överlämnar köparen en rekvisition som bifogas fakturan. 

Precis som tidigare har vi ingen möjlighet att ta mot fakturor i pdf-format  

via e-post.  

Du som skickar flera fakturor 

För dig som skickar ett flertal fakturor till oss är det oftast bäst att utgå från 

ditt ordinarie ekonomisystem. Eventuellt kan du behöva stämma av med din 

systemleverantör så programmet har rätt inställningar. Möjligheten att skicka 

e-faktura kan även köpas via externa företag och banker för att åstadkomma 

samma sak, likväl som att installera en så kallad virtuell fakturaskrivare.  

Du som skickar ett fåtal e-fakturor 

Saknar du ett ekonomisystem som kan skicka elektroniska fakturor finns en 

mängd olika fakturaportaler där du skapar en e-faktura. Både banker och 

andra erbjuder tjänsten, som dessutom många gånger är kostnadsfri för ett 

mindre antal e-fakturor. 

Vi erbjuder också en kostnadsfri leverantörsportal via Proceedo  

Fakturahantering. Vill du ha tillgång till vår portal kontaktar du  

Therese Engman via e-post: e-faktura@morbylanga.se eller  

tfn: 0485-474 60. 

Vill du läsa mer om lagen eller elektronisk faktura finns information på 

Mörbylånga kommuns webbplats, www.morbylanga.se. Klicka på menyfli-

ken ”Näringsliv & arbete” och sedan ”Leverantör till kommunen”. 

http://www.morbylanga.se/

