
 
 
   

 
 

  Tranås 2015-04-01 

Viktig information till er som leverantör  
till AB Euroform 
 
Bästa leverantör, 
I vår strävan att effektivisera vår leverantörsfakturahantering har AB Euroform beslutat att övergå till 
att ta emot e-fakturor från våra leverantörer. 

 
Genom att välja e-fakturering effektiviseras gemensam administration, vi värnar om miljön och vårt 
samarbete stärks. Därför har vi som krav att ni, som en viktig leverantör till Euroform, skall vara igång 
att skicka e-fakturor senast 2015-07-01.  
  
Inom kort kommer ni att bli kontaktade av vår samarbetspartner Pagero. De kommer att informera er 
om hur ni snabbt och kostnadseffektivt skapar e-fakturor och enkelt skickar dem till oss med det 
alternativ som passar er bäst. Om ni har en annan operatör än Pagero för att skicka e-faktura vänligen 
kontakta din operatör för att beställa koppling. Observera att PDF-faktura via mail inte är en e-faktura.  
 
Ni kan redan nu registrera ert intresse på www.pagero.se/intresseanmalan. Ange projektkod EUROFORM. 

 
Mer information om e-faktura och vårt samarbete med Pagero finns på www.pagero.com/euroform. 
Läs mer om Euroforms krav på fakturainnehåll på baksidan av detta brev.  
 
Har ni frågor?  
 
Frågor och funderingar kring programvara och teknik besvaras av: 
Emily Jonsson, projektledare på Pagero 
Telefon: 031-730 87 49 
E-post: emily.jonsson@pagero.com 

Kontaktperson hos Euroform: 
Maria Davidsson 
Telefon: 0140-38 49 12  
Mail: maria.davidsson@euroform.se 
 
Vi hoppas att ni, precis som vi, ser stora fördelar att gå över till e-faktura. 
 
Med vänliga hälsningar 

 
Maria Davidsson 
CFO 
AB Euroform 
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Krav på fakturainnehåll 
 
Euroform accepterar endast elektroniska fakturor och inte pappersfakturor. Elektroniska fakturor från 
leverantören måste innehålla följande information: 
 
1. Leverantörens fullständiga namn 
2. Leverantörens momsregistreringsnummer/organisationsnummer  
3. Information om att leverantören har F-skattsedel 
4. Leverantörens referensperson  
6. Fakturadatum  
7. Fakturanummer  
8. Leveransdatum för när affärshändelsen ägde rum  
9. Vid betalning i svenska kronor ska leverantörens bankgiro eller plusgiro vara specificerat. 
10. Vid betalning i utländsk valuta måste leverantörens IBAN och Swift-nummer vara specificerat. 
11. Euroforms bolagsnamn  
12. Euroforms ordernummer 
13. Euroforms referensperson  
14. Fakturabelopp 
15. Valuta  
16. Moms måste specificeras separat 
17. Information om fakturans innehåll  
18. Ett ordernummer per faktura  
 
För mer information kring e-faktura – kontakta Maria Davidsson på telefon 0140-384912 eller via mail 
maria.davidsson@euroform.se alternativt Euroforms inköpsavdelning. Betalningsskyldighet inträder 
när Euroform mottagit en korrekt elektronisk faktura. 
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