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1. FAKTURERING OCH BETALNING 

1.1 Betalningsvillkor 

Fakturor betalas 30 dagar efter det att kommunen har mottagit fakturan 

(ankomstdatum).  

1.2 Administrativa avgifter 

Leverantören har inte rätt att debitera order-, expeditions-, faktureringsavgifter eller 

andra liknande avgifter.  

1.3 Dröjsmålsräntor 

Vid försenad betalning orsakad av kommunen accepterar kommunen dröjsmålsränta 

enligt räntelagen. Leverantören äger inte rätt att ackumulera dröjsmålsräntor från 

enskilt försenade fakturor och därmed överstiga angivet belopp. 

1.4 Kravrutiner 

Påminnelser och krav skickas till: 

Värmdö kommun 

Ekonomiavdelningen 

134 81 Gustavsberg 

1.5 Mervärdesskatt 

Moms tillkommer enligt gällande lagstiftning. 

1.6 Fakturor  

Beställaren tar endast emot elektroniska fakturor eller e-fakturor och kan hantera 

fakturor i formaten PEPPOL, EDI-Fulltextfaktura samt Svefaktura. PEPPOL-ID för 

Värmdö Kommun är: 

0007:2 120 000 035. 

 

1.6.1 Referens 

Varje beställare i kommunen har en unik referens som ska anges på e-fakturan. 

Referensen består av 4-10 bokstäver, ibland åtföljda av en siffra, till exempel 

MONHAR eller MONHAR1. Referensfältet ska enbart innehålla referensen, ingen 

annan text får förekomma i fältet 

 

Vid frågor angående referens, ta i första hand kontakt med beställaren. Vid andra 

frågor om fakturan, kontakta kommunens ekonomiavdelning. 

1.6.2 Fakturans innehåll  

På fakturan ska minst anges: 

- Betalningssätt  (PlusGiro-nummer, bankgironummer eller bankkonto/IBAN 

& clearingnummer) 

- Fakturadatum  

- Fakturanummer eller unikt löpnummer  

- Förfallodatum  

- Fakturabelopp, momsbelopp och momssats  
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- Uppgift om skattebefrielse 

- Leverantörens organisationsnummer, momsregistreringsnummer (VAT), 

FA-skattsedel 

- Fakturaadress 

- Fakturareferens 

- Specifikation av vad fakturan avser – mängd och art  

- Datum för omsättning 

 

1.7 Betalningsmottagare/Factoringbolag 

Fakturering enligt detta avtal får inte överlåtas på annan 

betalningsmottagare/factoringbolag utan skriftligt medgivande från kommunen. 

Kommunen har rätt att göra samma invändningar (fel i tjänst, försening m.m.) mot ev. 

factoringbolag, som kommunen har mot leverantören. 

 

1.8 Reklamation 

Betalning av faktura innebär inte att Värmdö kommun avstått från rätten till 

reklamation. 


