
 

2019-xx-xx 
e-brev:

Till ansvarig för kundreskontra/ 
faktureringsansvarig 

Viktig information till dig som leverantör tillU 

556522-2055 Kläppen Ski Resort AB  

Från och med 2019-05-02 byter vi fakturaadress och vill att samtliga fakturor skickas i någon form av elektroniskt 
format.  
För att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor kommer vi att intensifiera arbetet med att ersätta dagens pappersfakturor 
med elektroniska format. Med denna förändring får vi en snabbare, effektivare och säkrare process, både för er som leverantör 
och för oss som kund. Förändringen är också ett led i vårt miljöarbete, då den minskar pappersanvändningen.  

Vi har öppnat upp fyra möjligheter för er att leverera era fakturor. Vi vill i första hand ha E-faktura, i andra hand PDF-fakturor 
och om inget av ovanstående går att erbjuda så tar vi emot pappersfakturor.  

E-faktura
• För Er som redan idag kan skicka Elektroniska fakturor såsom tex.

Svefaktura ber vi Er kontakta den e-fakturaoperatör (VAN-operatör) ni 
anlitar, och be dem göra uppsättningen enligt nedan information. 
Vår elektroniska identifierare (GLN-nummer) för e-fakturor är:  

E-faktura PEPPOL
• För Er som skickar elektroniska fakturor via den Europeiska standarden PEPPOL skall följande PEPPOL ID

användas: 

PDF-faktura 
• Om ni från Ert affärssystem kan skriva ut era fakturor som PDF filer skickar ni dessa till mailadressen nedan. En

faktura per PDF fil. OBS! Skannade PDF:er accepteras ej.
• PDF-fakturor skickas fortsättningsvis till:

Pappersfaktura 
• I sista hand tar vi tillsvidare emot pappersfakturor på nedanstående adress.

OBS: Endast fakturor skall skickas till dessa adresser. All annan post skickas som vanligt. Fakturor 
som skickas till vår tidigare fakturaadress kan komma att återsändas. 

Följande information gäller för samtliga leverantörsfakturor: 
1. Nedan information är obligatorisk och skall alltid finnas på fakturorna: 

-Fakturanummer -Fakturadatum -Bankgiro / Plusgiro 
-Fakturabelopp -Totalt momsbelopp -Organisationsnummer 
-Referens -Uppgift om F- eller A-skatt vid köp av tjänst 

2. Kreditfakturor ska vara tydligt märkta.
3. Leverantörsfakturor betalar vi 30 dagar netto. 
4. Faktureringsavgift accepteras ej (ni väljer enligt ovan hur ni önskar fakturera). 
5. Betalningspåminnelser skickas till vår tidigare postadress. 

Fakturor som ej uppfyller ovanstående informationskrav kommer att returneras åter avsändare.  

Hur kommer jag igång? 
Om ni behöver hjälp eller har frågor gällande elektronisk fakturering, eller om ni inte kan skicka fakturor enligt något av 
ovanstående elektroniskt alternativ så kontaktar ni vår avtalspartner Scancloud AB, 08-554 221 49 eller via mail till edi-
relations@scancloud.se. Tekniska frågor ställes till Scancloud Support på mail edisupport@scancloud.se 

Med vänliga hälsningar 
Moa Dahlberg 
0280-962 39
moa.dahlberg@klappen.se 

Van-operatör: 
Scancloud AB (Addett) 

klappenskiresort@pdf.scancloud.se 

Kläppen Ski Resort AB 
FE-3082 Scancloud 
831 90 Östersund 

7365565222056 

0007:5565222055 

   Kläppen, 780 68 Transtrand 


