
Lagkrav på e-faktura till Region Kalmar län 

Från den 1 april 2019 börjar den nya lagen om krav på e-faktura att gälla. Då behöver ni som 
leverantör till Region Kalmar län övergå till att skicka era fakturor som e-faktura. Observera att PDF 
inte är ett godkänt format. 

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling, SFS 
2018:1277.  

Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS 
eller LUK ska faktureras med e-faktura.  

Inköp som görs av oss, Region Kalmar län, ska därför faktureras med en e-faktura. Kom även ihåg att 
ange vår referens, 6220001, i fakturan. 

• Ni som kan e-faktura redan idag

Region Kalmar län tar emot e-faktura i Svefakturaformat.

Vårt parts-id är 7332767000003/Orgnr 232100-0073.

Kontakta oss via e-post nedan för frågor kring anslutning.

• Ni som inte e-fakturerar idag

Om ni inte har ett affärssystem

Använd vår fakturaportal https://www.pagero.se/project-pages/borja-skicka-

e-fakturor-till-region-kalmar/, en helt kostnadsfri tjänst där du kan registrera 

dina fakturor manuellt.

Om ni har ett affärssystem 

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen/ekonomisystem. Hör med 
din systemleverantör.  

Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom 
installation av så kallad virtuell fakturaskrivare. 

Kontakta oss: 

Via e-post e-faktura.leverantor@regionkalmar.se eller telefon 0480-81 000 

För mer information om e-faktura: www.digg.se, www.sfti.se och www.skl.se 

Här kan du läsa mer om lagen: 

https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/e-handel-och-e-faktura/obligatorisk-e-faktura-till-
offentlig-sektor/fragor-och-svar 
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Lagkrav på e-faktura till Region Kalmar län 


Från den 1 april 2019 börjar den nya lagen om krav på e-faktura att gälla. Då behöver ni som 
leverantör till Region Kalmar län övergå till att skicka era fakturor som e-faktura. Observera att PDF 
inte är ett godkänt format. 


I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling, SFS 
2018:1277.  


Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS 
eller LUK ska faktureras med e-faktura.  


Inköp som görs av oss, Region Kalmar län, ska därför faktureras med en e-faktura. Kom även ihåg att 
ange vår referens i fakturan. 


• Ni som kan e-faktura redan idag


Region Kalmar län tar emot e-faktura i Svefakturaformat.


Vårt parts-id är 7332767000003/Orgnr 232100-0073.


Kontakta oss via e-post nedan för frågor kring anslutning.


• Ni som inte e-fakturerar idag


Om ni inte har ett affärssystem


Använd vår fakturaportal Pagero , en helt kostnadsfri tjänst där du kan 


registrera dina fakturor manuellt.


Om ni har ett affärssystem 


Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen/ekonomisystem. Hör med 
din systemleverantör.  


Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom 
installation av så kallad virtuell fakturaskrivare. 


Kontakta oss: 


Via e-post e-faktura.leverantor@regionkalmar.se eller telefon 0480-81 000 


För mer information om e-faktura: www.digg.se, www.sfti.se och www.skl.se 


Här kan du läsa mer om lagen: 


https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/e-handel-och-e-faktura/obligatorisk-e-faktura-till-
offentlig-sektor/fragor-och-svar 
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