
VILLKOR FÖR DIG SOM SKICKAR FAKTURA TILL STENDÖRREN 

FÖLJANDE INFORMATION SKA FINNAS PÅ FAKTURAN: 

• Fakturanummer
• Fakturadatum (det datum fakturan utfärdades)
• Leveransdatum (det datum varorna såldes eller levererades eller tjänsterna utfördes eller 

slutfördes)

• Fakturans förfallodatum (betalningsvillkor 30 dagar)
• Korrekt fakturaadress
• Uppgifter om fakturerande part (företagsnamn, adress, telefon och e-post)
• Plusgiro eller bankgiro
• Momsregistreringsnummer
• Organisationsnummer
• Godkänd för F-skatt (är du godkänd för F-skatt ska det framgå på fakturan)
• Stendörrens beställare, fastighetsbeteckning/fastighetsnummer, arbetsordernummer 

eventuellt projektnamn, projektnummer, projektkod och uppdragsbeskrivning.

• Leverantörens referens
• Specifikation av vara/tjänst. Det ska tydligt framgå vad fakturan avser och tänk på att 

även antal och enhet (ex. styck, timmar) måste anges samt á-pris exkl. moms och summa. 
Se mer information nedan kring specifikation.

• Moms (den aktuella momssatsen och det aktuella momsbeloppet)
• Att betala (summa + moms = totalbelopp)

SPECIFIKATION 

• Omfattar fakturan flera olika uppdrag/projekt, ska detta tydligt specificeras, inklusive
datum för utförandet i fallande ordning, t.ex. dagbok.

• Omfattar fakturan varor/material, ska detta tydligt specificeras samt överenskommet
påslag och underlag ska bifogas fakturan.

• Omfattar fakturan arbete utfört av underentreprenörer, ska detta tydligt specificeras samt
överenskommet påslag och underlag ska bifogas fakturan.

Skickas med post 

till Exempel: 
HB Ånghammaren – bolagsnr 
FE 1880 Scancloud 
SE – 831 90 Östersund 



 

Skickar ni e-faktura, en faktura per/mail, eventuella bilagor i samma PDF som fakturan. 
stendorren@attestera.nu 

 

Fyll också i beställarens fullständiga namn och i vissa fall projektnummer. Har beställningen gjorts via 
vårt fastighetssystem ska även vårt ordernummer finnas med. Exempel ordernummer är 190515:01. 

 
Ofullständiga fakturor kommer att returneras för komplettering. 

 
BETALNING 

Betalning sker 30 dagar efter erhållen faktura. 

 
KREDITFAKTURA 

Vid kreditfaktura gäller samma princip som vid fakturering. Förfallodatum ska vara detsamma som 
debetfakturan. 

 

 

 
Vänliga hälsningar Stendörren Fastigheter AB 
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