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Faktureringsadress till Samordningsförbundet Stockholms 
stad 
Azets Service AB sköter all fakturahantering och redovisning åt Samordningsförbundet 
Stockholms stad. 
 
Från den 1 april 2019 gäller en ny lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras 
med elektronisk faktura (e-faktura). Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor 
måste skicka e-fakturor enligt den nya europeiska standarden, och att alla offentliga 
organisationer måste kunna ta emot dem.  
 
Viktigt att notera i det här fallet är att en skannad faktura inte räknas som en e-faktura.  
 
Du kan skicka faktur till Samordningsförbudnet på en av följande sätt. 
 
E-fakturor till Samordningsförbundet Stockholm stad: 
Namn: Samordningsförbundet Stockholm stad 
Organisationsnummer: 222000-3178 
Momsregistreringsnummer: SE222000317801 
GLN: 7362220003173 
Fakturaväxel: InExchange Network 
Namnreferens ska placeras i filen under "RequisitionistDocumentReference" 
 
E-fakturor till Samordningsförbundet Stockholm stad via Peppol: 
Samordningsförbundet Stockholm stad har även möjlighet att ta emot e-fakturor via 
Peppol-nätverket. 
Participant ID: 0007:2220003178 

 

 
Faktura via e-post 
Samordningsförbundet tar också emot fakturor som pdf-fil via e-post till 
nedanstående adress. Information om format och dylikt se nedan. 
    
Adress för inskannad faktura via e-post: 2220003178-SE@azetsinvoice.com 
  
Vänligen observera att adressen gäller endast leverantörsfakturor. Artiklar, reklam, 
infoblad etc. kommer inte att komma Samordningsförbundet tillhanda på denna 
adress.  
 
För korrekt hantering av fakturor som skickas in via e-post måste följande vara 
uppfyllt: 
- Fakturan skall vara i filformatet PDF eller TIF 
- Endast EN faktura per bilaga (dvs. flersidiga fakturor måste finnas i en enda bilagd fil) 
- Flera bilagor i ett och samma e-postmeddelande hanteras förutsatt att de har olika 
namn 
- Mottagarens fakturaadress måste finnas på fakturan, precis som på fysiska fakturor 
som skickas med post 
- Löpande text i e-postmeddelandet kommer inte att behandlas 
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- E-postmeddelandets totala storlek, inklusive bilagor, får ej överstiga 20 Mb 
- Filnamnet får endast innehålla bokstäver a-z samt siffror 
- Fakturan skall läggas in som bilaga till e-postmeddelandet 
 
Pappersfaktura 
Det går även att skicka en pappersfaktura till adressen nedan: 

Samordningsförbundet Stockholms stad   
2220003178 
FE987321 
737 83 Fagersta 
Sweden 

 
Alla pappersfakturor skannas vilket innebär att alla fakturor och följesedlar måste hålla 
hög kvalitet när det gäller läsbarhet och utseende. Faktura samt eventuella 
underbilagor får inte häftas ihop. Vänligen skicka inte med fakturakopior och kopior 
på följesedlar. 
 
Fakturering och betalningsvillkor 

Samordningsförbundet Stockholms stad utbetalar i normalfallet ersättning månadsvis i 
efterskott, efter fullgjord och redovisad insats som godkänts av 
samordningsförbundet. Fakturan betalas 30 dagar efter erhållen godkänd faktura. 
Fakturerings- och expeditionsavgifter eller motsvarande utgår ej. Vid försenad 
betalning äger Leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen. Villkor som 
anges i faktura men som inte omfattas av kontraktade villkor är inte bindande för 
Samordningsförbundet. 
 
En faktura ställd till Samordningsförbundet Stockholms stad ska innehålla:  

 Fakturadatum  
 Unikt fakturanummer  
 Beställarens namn och fakturaadress, Samordningsförbundet Stockholms stad  

(namn) och fakturaadress  
 Ert namn och Er adress  
 Ert organisationsnummer  
 Ert momsregistreringsnummer  
 Uppgift om Ni har F-skattebevis  
 Vad tjänsten avser (ev. specifikation i bilaga med uppdrag, antal timmar, 

timpris, etc)  
 När tjänsten levererades  
 Betalningsvillkor, förfallodatum  
 Bank- och/eller plusgiro  
 Belopp (nettobelopp, momsbelopp samt bruttobelopp)  
 Momssats  
 Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslag, 

momsdirektiv eller annan uppgift om att omsättningen är  skattebefriad anges  
 Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan  

finnas angiven 
 
Frågor 
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Frågor angående detta brev besvaras av Visma Services AB via e-post till 
(SAM.acc@azets.com). Vid frågor rörande förbundet och dess verksamhet ber vi er 
vända er till er kontaktperson inom samordningsförbundet. 
 
Betalningspåminnelser 
Eventuella betalningspåminnelser skickas till: 

Samordningsförbundet Stockholms stad 
Arenavägen 47 
Box 7020 
121 07 Globen-Stockholm 

 
 
 
 
 
Bästa hälsningar 
 
Samordningsförbundet Stockholms stad 
 


