Bäste leverantör,
I enlighet med vårt pågående arbete, med syfte att säkerställa betalningar som är korrekta och tidsenliga,
och förbättra vårt samarbete, vill vi påminna er om de villkor och krav vi har gällande fakturor.

Information som måste vara på fakturan enligt EU direktivet för mervärdeskatt:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Datum då fakturan utfärdats
Löpnummer baserat på en eller flera serier som ensamt identifierar fakturan
Säljarens och köparens fullständigt namn och adress
Säljarens momsregistreringsnummer
Köparens momsregistreringsnummer (vid omvänd skattskyldighet), finns i ett annat land inom
EU:s momsområde och har åberopat sitt momsregistreringsnummer för att få leveransen utan moms.
Art, mängd och omfattning av den omsatta varan eller tjänsten
Datum då varorna såldes eller tjänsterna utfördes eller slutfördes eller datum när förskotts- eller a
conto-betalning gjordes, om det kan fastställas och skiljer sig från fakturadatumet
Den använda skattesatsen
Vilken moms som ska betalas, om inte en särskild ordning tillämpas för vilken mervärdesskattelagen
utesluter en sådan uppgift
Beskattningsunderlag för varje skattesats eller undantag, enhetspris exklusive moms samt eventuell
prisnedsättning eller rabatt

Information som krävs av Stora Enso för att säkerställa snabbare handläggningstid av fakturor:
•
•

•
•
•

Om Stora Enso har utfärdat en beställningsedel, skall löpnumret samt relevant artikelnumret
användas som referens
För fakturor utan beställningsedel skall ett korrekt UPRN nummer vara uppgivet. UPRN nummer
st år för Unique Personal Reference Number och det skrivs i följande format: UPRN 12345 John
Smith
Överenskommen förfallodag samt ömsesidigt godtagbara betalningsvillkor
Dina bankkontouppgifter
Dina kontaktuppgifter – telefonnummer och giltig e-postadress

Vänligen observera att vi arbetar för att implementera en automatisk avvisnings process för de
fakturor som inte uppfyller ovanst ående krav och villkor. Om dessa inte uppfylls kan fakturan bli
returnerad.
Detta kommer medföra fördelar för båda parter. Vi kommer därmed minimera risken för extra administrativt
arbete och säkerställa korrekta och tidsenliga betalningar.

Vi tackar på förhand för ditt samarbete!

E-mail:

FD.servicedesk@storaenso.com

Website:

www.storaenso.com

