
Märkning av fakturor  
- märkning av fakturor till Tingsryds kommun   
Tingsryds kommun, 212000-0621, har gjort en uppstrukturering gäl-
lande referensnumren för att göra nummerserien enhetlig inom res-
pektive förvaltning och därigenom styra upp flödet av leverantörsfak-
turorna. Referensnumret består av sex siffror och syftar till att styra 
fakturorna till rätt person i ekonomisystemet för effektiv hantering. 

MÄRK FAKTUROR MED

• Referensnummer 
Erhålls från beställaren, sex siffror.

• Namn på beställaren 
För- och efternamn på referensperson.

• Fakturaadress 
Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd

• Leveransadress 
Erhålls från beställaren

• Standarduppgifter moms  
Specificeras enligt momslagstiftning.

• Vid återkommande fakturering 
Uppgifterna skall allltid anges på samma 
ställe på fakuran.

ÖVRIGT

Fakturerings- och expeditionsavg  
Ovan eller dylika pålägg godkänns inte så-
vida det inte säskilt avtalats.

Betalningstid  
Betalning sker 30 dagar från korrekt fakturas 
ankomstdag om inte annat skriftligt avtalats.

 

KONTAKT

Vänligen kontakta ekonomiavdelningen om 
du har frågor:

Ola Johansson, inköpsadministratör:  
Tel: 0477-441 27 
E-post: ola.johansson@tingsryd.se

E-post PDF-faktura: pdf-fakturor@tingsryd.se

Fakturaunderlag

Tingsryds kommun tar emot SVE-fakturor, PDF-fakturor samt scan-
nar övriga leverantörsfakturor vilket förutsätter anpassade faktura-
underlag. Fakturorna måste alltid vara försedda med uppgifter enligt 
nedan. Vid återkommande fakturering anges alltid dessa uppgifter på 
samma ställe på fakturan.

• Referensnummer, som erhålls från beställaren  
(6 siffror, t ex 113001)

• Referensperson/beställaren (för- och efternamn)

• Fakturaadress: Tingsryds kommun, Box 88, 362 22 Tingsryd

• Leveransadress

• Standarduppgifter som specificeras i gällande momslagstiftning

• Faktureringsavgifter, expeditionsavgifter eller dylika pålägg god-
känns inte såvida inte detta särskilt avtalats

• Betalning av leverantörsfaktura sker 30 dagar från korrekt faktu-
ras ankomstdag om inte annat skriftligt avtalats. 
 

Önskemål gällande utseende av fakturaunderlagen  
(vid pappersfaktura):

• Helst vitt fakturaunderlag 
• Undvik tonade fält
• Färg: svart-vitt

Skicka PDF-faktura  
De leverantörer som inte har så stort flöde av fakturor till TIngsryds 
kommun har möjlighet att skicka fakturor som PDF-fil. Ni skickar en 
faktura per mail till nedanstående adress:

pdf-fakturor@tingsryd.se
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