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Att skicka e-faktura till Riksrevisionen 

Lag om krav på e-faktura 

Från den 1 april 2019 ska ni som leverantör till Riksrevisionen skicka oss en e-faktura. 

Lagkravet att skicka och ta emot e-faktura gäller för alla offentliga upphandlingar som 

påbörjas efter 1 april 2019, inklusive direktupphandlingar. Observera att PDF inte är ett 

godkänt format. 

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig 

upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till 

följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. 

Inköp som görs av oss ska därför faktureras med en e-faktura. Kom även ihåg att ange vår 

referens på fakturan. 

E-faktura via PEPPOL-nätverket 

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas till oss via PEPPOL-nätverket. 

Ni behöver i så fall ansluta er via ett företag som stödjer er e-fakturering via PEPPOL. 

Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända 

via PEPPOL-nätverket. 

Vårt PEPPOL-ID är 0007:2021005422 

Vi tar emot PEPPOL BIS Billing 3 (faktura och kreditnota) samt Svefaktura BIS 5A 2.0 

(faktura och kreditnota). 

Svefaktura med transportprofil Bas 

Här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via 

transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk. 

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura 

Vår Partsidentitet: 2021005422 

Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS 

Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/2021005422 

https://www.proceedo.net/ebms/in/2021005422
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Leverantörsportal 

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er 

till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt 

sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i 

så fall oss på vår e-postadress enligt nedan så skickar vi er en inbjudan till 

leverantörsportalen (Visma Supplier Center). 

Vår referens 

Som vår referens ska namnet på beställaren, enligt formatet EFTERNAMN FÖRNAMN, 

alltid anges på fakturan. 

Betalningspåminnelser 

Betalningspåminnelser ska skickas till 

Riksrevisionen 

Box 6181 

102 33 Stockholm 

Kontaktuppgifter 

E-postadress: ekonomi@riksrevisionen.se 

 

För mer information om e-faktura: www.digg.se och www.sfti.se. 

Här kan du läsa mer om lagen: https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/e-handel-

och-e-faktura/obligatorisk-e-faktura-till-offentlig-sektor/fragor-och-svar  
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