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Viktig information till dig som är leverantör till Mälardalens högskola (MDH)
MDH arbetar successivt med att övergå till att endast ta emot elektroniska fakturor, s.k. e‐faktura.
E‐fakturering ger en snabbare och effektivare hantering som gynnar både ert företag, MDH och miljön.
E‐faktura
Samtliga leverantörer av varor och tjänster till MDH ska kunna skicka e‐fakturor. En e‐faktura är en
faktura som både skickas och tas emot i elektronisk form.
MDH har valt att arbeta med Svefaktura, vilken är standarden för e‐faktura i Sverige.
OBS! Att det är Svefaktura och inte PDF‐faktura per mejl som avses!
Mera information om Svefaktura finns att läsa här:
http://www.sfti.se/standarder/bestallningsprocesssftisvehandel/svefaktura.1882.html
E‐faktura via Fakturaportalen
Fakturaportalen är avsedd för er som sällan skickar fakturor till MDH.
Ert företag kan kostnadsfritt registrera sig i Fakturaportalen och använda webbtjänsterna.
En enkel instruktion för registrering kan erhållas via ett mejl till efh@mdh.se
Läs mer på www.fakturaportalen.se
E‐faktura via PEPPOL (Pan‐European Public Procurement Online)
PEPPOL gör det möjligt för köpare och säljare att nå varandra på ett enkelt sätt. Genom en anslutning
får användarna tillgång till samtliga köpare och säljare som finns anslutna till PEPPOL, inte bara i det
egna landet utan även internationellt.
Läs mera om PEPPOL här: http://www.esv.se/effektiv‐statsforvaltning/e‐handel/peppol/
Tekniska specifikationer för E‐faktura och PEPPOL
VAN‐operatör: Opus Capita
EDI‐adress för anslutning e‐faktura: 2021002916
GLN: 7350070160009
Momsregistreringsnummer: SE202100291601
Mottagningsadress för PEPPOL: 0007:2021002916
Referenser
Beställarens referens ska alltid anges på fakturor till MDH. I fältet ”Er referens” anges fakturareferens
som består av en 5‐ställig kod; 3 bokstäver och 2 siffror, t.ex. ABC01.
Vid avsaknad av korrekta uppgifter
För att du som leverantör ska få betalt i tid är det viktigt att uppgifterna på fakturorna är korrekta.
Fakturor som saknar fullständiga uppgifter kan komma att returneras för komplettering.
I de fall där fakturan är ofullständig kommer MDH att avslå eventuella anspråk på dröjsmålsränta.
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Betalningsvillkor
MDH har 30 dagars betalningsvillkor om inget annat avtalats.
För ytterligare information, skicka ett mejl till efh@mdh.se
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