Till faktureringsansvarig

Sveriges Brandbefäl har ny fakturaadress från 2016-04-25
Pappersfakturor skickas per post till fakturaadress:
Sveriges Brandbefäl
GEM 7368220007050
Box 440 62
100 73 Stockholm

Org.nr: 822000-7051

Det är viktigt att GEM 7368220007050 anges med exakthet i fakturaadressen samt att adressen står
både på kuvert och på faktura – oavsett befordringssätt. Fakturor som inte innehåller rätt
information kommer att returneras till er eller inte nå oss.
Endast fakturor ska skickas till ovanstående fakturaadress. All annan post skickas till ordinarie
postadress. Obs! Vi har även ny postadress för övrig post från 2016-04-25 och den framgår nedan i
sidfoten.
Vi har stöd för E-fakturor och ber er därför välja ett av nedanstående alternativ:
PDF-faktura via e-post
Vi tar gärna emot fakturor som PDF-filer. Se bilaga 1 för anvisningar för automatisk PDF-tjänst.
E-post: faktura@brandskyddsforeningen.se
E-faktura (edi)
Ni som idag kan skicka E-fakturor, till exempel Svefaktura, kontakta den VAN-operatör ni anlitar, och
be dem göra uppsättningen enligt information som finns i bilaga 1.
Vid frågor, kontakta undertecknad.
Med vänliga hälsningar

Lena Karlsson
Ekonomichef
Telefon: 08-588 474 35, 070-276 74 35
E-post: lena.karlsson@brandskyddsforeningen.se
Föreningen Sveriges Brandbefäl
Box 47244
100 74 Stockholm
www. brandbefal.se
facebook.com/SBBSverige
@SBBOrdf

Bilaga 1

Anvisningar för automatisk PDF-tjänst
Vi har en automatisk funktion avsedd för mottagning av fakturor i PDF-format som skapas direkt ur
till exempel ett faktureringsprogram.
För att nyttja tjänsten, e-posta fakturorna till faktura@brandskyddsforeningen.se.
Följande förutsättningar gäller:
-

Det ska vara en faktura inklusive samtliga bilagor i varje PDF-fil.
Fakturorna måste alltid märkas med mottagarkod GEM 7368220007050.
Bilden ska vara svartvit och i upplösningen 300x300 dpi för bästa kvalitet.
E-posten kommer inte att hanteras om mottagaren är dold, det vill säga när det till exempel står
”undisclosed recipients”. Detta är av säkerhetsskäl.

E-faktura (edi)
Vill ni börja med e-faktura? Säkerställ att er VAN-operatör har ett samtrafikavtal med Tieto och gör
uppsättningen enligt:
E-fakturaadress: 8020093327
VAN-operatör: Tieto
Kontakta sedan vår skanningspartner, attest.nu, så hjälper de till.
Support telefonnummer 063-13 05 30. Öppet vardagar kl 08:00–17:00.
E-post: support@attest.nu

Föreningen Sveriges Brandbefäl
Box 47244
100 74 Stockholm
www. brandbefal.se
facebook.com/SBBSverige
@SBBOrdf

