FAKTURERINGSRUTIN
Målerifirman Gusten Persson Olivecronas väg 18 113 61 Stockholm
www.gustenpersson.se

Växel 08-91 24 09

Till dig som är leverantör till Gusten Persson Måleri
Vi arbetar aktivt med att effektivisera och underlätta för våra leverantörer
digitalt. Som ett led i detta arbete har vi infört elektronisk fakturahantering för
en mer effektiv och säker process för båda parter.
Det innebär att ni har två valmöjligheter att skicka faktura/fakturor till oss.
Antingen med EDI-faktura i svefakturaformat eller i PDF-format. Vi vill att ni i
första hand skickar EDI-faktura och sedan PDF-faktura. Vänligen läs och följ
stegen nedan.
Vänligen märk alltid fakturan med nedan fakturaadress:
Gusten Persson Måleri AB
FE 20806
838 76 Frösön
Observera adressen är enbart avsedd för fakturor. All annan korrespondens
ska gå över till ordinarie adresser.
1. FAKTURERA MED EDI-FAKTURA
-

Uppge vår EDI-adress: 5592330491
VAN-operatör: OpusCapita (fd Itella)
Format: Svefaktura
Vid tekniska frågor mejla: support@bygglet.com eller ring Bygglet på
telefonnummer: 077-0176560

Referens alternativt projektnummer måste anges på fakturan
Samtliga fakturor skall också innehålla information om vilket projekt som
avses, om sådant erhållits. Denna information skall anges enligt följande:

Gusten Persson Måleri

Olivecronas väg 18

113 61 Stockholm

Växel 08-91 24 09

www.gustenpersson.se

”Märkning: PXXXX”, där XXXX skall ersättas med det projektnummer vi
anger till er vid beställning.
När ni skickar er första EDI-faktura till oss ber vi er att meddela oss så att vi
kan säkerställa att den kommer fram korrekt.
2. SKICKA FAKTURORNA I PDF
- Skicka till E-post: fakturagpmaleri@gustenpersson.se
- Observera: Skicka endast en faktura i taget!
Generella krav på Fakturainnehåll
För att en faktura ska godkännas ska minst nedanstående information finnas
med.
• Fakturareferens
• Fakturamärkning/leveransadress
• Typ faktura (debet- eller kreditfaktura)
• Leverantörsnamn, adress samt organisationsnummer/ momsredovisnings nr
• Fakturanummer
• Fakturadatum
• Förfallodatum
• Totalt fakturerat belopp
• Totalt momsbelopp samt momssats
• Fakturan skall vara per märkning, ej samlingsfaktura
Vi vill göra er uppmärksamma på att det är ytterst viktigt för oss att
fakturareferens anges korrekt, då denna är vår kod till att fakturan hamnar
rätt i organisationen och handläggningstiden förkortas.
Har du frågor kontakta oss:
E-post: Gustav@gustenpersson.se
Ett stort tack på förhand för er medverkan!
Med vänliga hälsningar
Gusten Persson Måleri
Organisationsnummer: 559233-0491
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