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SLU ID: SLU ua 2019.2.4.2-466

Till SLU:s leverantörer
Den 1 april 2019 blev det lag på att alla inköp inom offentlig sektor ska faktureras
med elektronisk faktura (e-faktura). En PDF-faktura räknas inte som en sådan
faktura. Leverantörer till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ska därför fakturera
SLU:s inköp med e-faktura.

SLU vill ta emot e-fakturor via PEPPOL
Vi vill i första hand ta emot PEPPOL-fakturor via PEPPOL-nätverket.
SLU:s PEPPOL-ID: 0007:2021002817
E-fakturastandard: PEPPOL BIS Billing ver 3
Notera att det från 1:a april 2021 inte längre är möjligt att skicka Svefaktura 1.0
via PEPPOL-nätverket.

E-fakturor via andra kanaler än PEPPOL
Om ni ännu inte skickar e-fakturor via PEPPOL kan ni ändå fakturera oss med efaktura. Det finns två alternativ:
1. Skicka e-fakturor i formatet Svefaktura 1.0 via VAN-operatör. Detta
alternativ riktar sig till er som har en e-fakturalösning.
SLU:s VAN-operatör: Visma Proceedo
E-fakturastandard: Svefaktura 1.0
Vänligen notera att formatet Svefaktura 1.0 avförs som rekommenderat
format den 1a april 2021.
SLU:s Parts ID/EDI-adresser (välj mellan dessa):
a. Organisationsnummer: 2021002817
b. Momsregistreringsnummer: SE202100281701
c. GLN-kod: 7340102300008
Postadress: Box 7086
Besöksadress: Ulls hus, Almas allé 8
Org nr: 202100-2817
www.slu.se

Tel: 018-67 10 00 (vx)
ekonomisystem@slu.se

Till SLU:s leverantörer

2. Registrera e-fakturor manuellt i leverantörsportalen Proceedo
Supplier Center. Detta alternativ är för er som saknar e-fakturalösning,
eller av någon annan anledning inte kan skicka e-faktura till SLU enligt
ovan.
Kontakta oss via e-post, levreskontra@slu.se, om ni vill börja använda
leverantörsportalen. Vi kommer då bjuda in er via mejl så att ni själva kan
registrera er som användare i portalen. När registreringen är gjord kommer
ni få ytterligare ett mejl innehållande era inloggningsuppgifter. Därefter
kan ni skapa fakturor och skicka dem till oss.
För er som leverantör är det helt kostnadsfritt att använda webbfaktura
via Proceedo Supplier Center.
All fakturainformation som överförs via Proceedo Supplier Center krypteras med hjälp av
SSL/HTTPS.

Våra kontaktuppgifter
Om ni har frågor, kontakta oss gärna via e-post, levreskontra@slu.se
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