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Viktig information till dig som är leverantör till ELU Konsult AB 

 

Bäste leverantör, 

ELU Konsult AB har tecknat ett avtal med InExchange som hjälper oss att digitalisera inkommande 

fakturor.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

För att effektivisera hanteringen av våra leverantörsfakturor önskar vi att ni skickar e-faktura i 

Svefaktura formatet. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Svefaktura formatet är standard för e-fakturor i Sverige. För er som redan idag kan skicka e-fakturor 

ber vi er att ta kontakt med er e-fakturaväxel.  

För att komma igång med e-faktura kan ni ta kontakt med InExchange som har olika lösningar. Gå in 

på www.inexchange.se eller ring 0500-44 63 60 för att ta reda på hur ni enklast skickar e-fakturor till 

oss. 

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura skickar ni som alternativ fakturan som PDF till vår           

e-postadress faktura@elu.se Fakturor som skickas via e-post ska endast innehålla en faktura inklusive 

bilagor per mail. Vi vill uppmärksamma er att endast fakturor och fakturabilagor ska skickas till 

adressen ovan, övriga frågor ska skickas till support.ekonomi@elu.se . 

ELU Konsult kommer inte att ta emot pappersfakturor framöver. Vi arbetar aktivt för att våra 

leverantörer ska gå över till papperslös fakturering då det sparar på miljön, kortar ledtid från det att 

fakturan skapas till den är oss tillhanda, samt tar bort problematik med borttappade fakturor.  

För snabbare leverantörsfakturahantering ber vi er omgående skicka fakturor till oss. 

Vi vill också påminna om att alla fakturor till oss behöver innehålla korrekta uppgifter, vänligen se 

nedan. De fakturor som inte innehåller dessa uppgifter eller om fakturan kommer oss tillhanda efter         

7 dagar från fakturadatum, kommer att återsändas till er. 

 

• Korrekt ”vår referens” (namn och efternamn) på kontaktpersonen på ELU 

• Om fakturan avser ett projekt, ska en kodsträng finnas med på fakturan, se bilaga 1. 

• Betalningsvillkor 30 dagar  

• Allmänna fakturakrav, se Skatteverket 
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Bilaga 1 – Projekthantering 

 

Fakturan skall alltid innehålla kodsträng samt kontaktperson på ELU. 

Uppgifter om kodsträng ska lämnas av beställaren på ELU Konsult AB. 

 

ELU använder två typer av kodsträngar: 

 

Konto: 2899 – Egen personal 

 

Egen personal, d.v.s. underleverantörer rapporterar in sina timmar till ELU i förväg. Fakturan 

skall alltid innehålla: Fakturans period, person, antal timmar, timpris och summa. 

 

Formatet på kodsträngen: 2899-Uppdrag 

(Notera att formatet ska vara med bindestreck och utan mellanslag, t.ex. 2899–50383). 

 

 

Konto: 4398 – Utlägg 

 

Formatet på kodsträngen: 4398-Uppdrag-Aktivitet   

(Notera att formatet ska vara med bindestreck och utan mellanslag, t.ex. 4398-32259-1020). 

 

En faktura per uppdrag och aktivitet. 

Fakturan får inte innehålla både Egen personal och Utlägg. 

 


