
 
 

 
 

Org.nr | VAT No| F-skatt SE Dåva Deponi och Avfallscenter 
556911-1338  901 84 Umeå 
Bankgiro 136-2532 Tel. 090-16 15 15 

Faktureringsadress: 
Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå AB 
c/o Umeå Kommunföretag AB  Umeå oktober 2022 
Rådhusesplanaden 8, 903 28 Umeå 
    Till våra leverantörer 

 
Lag om krav på e-faktura till offentlig sektor från 2019-04-01 
Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå AB tillhör offentlig sektor och måste därför ta emot  
e-fakturor. Observera att PDF inte är ett godkänt format för e-faktura. 

Ni som e-fakturerar kan börja skicka fakturor redan idag 
Vi kan ta emot e-fakturor från PEPPOL i det nya europeiska formatet PEPPOL BIS Billing 3.0 
och ser helst att det är ert förstahandsval.   

Fakturamottagare 
Företagsnamn: 
Organisationsnummer: 
e-fakturaadress Peppol: 
e-fakt.adress Svefaktura: 
 
e-fakturaleverantör:   

  
Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå AB 
556911-1338 
0007:5569111338 
00075569111338 eller 
org.nr 5569111338 (Obs! Inte GLN) 
Basware  

Epostfakturor (PDF) 
Om ni inte kan skicka EDI-faktura, och skickar få fakturor per år, kan ni skicka pdf-faktura 
till e-post ekonomi@avfallscenter.se  
 
Fakturans innehåll 
På fakturan ska tydligt framgå vad den avser, vem som är beställare samt avdelning eller 
projekt. Hänvisning till underlag, som inte bifogats, godtas inte. 
Fakturan ska innehålla information enligt gällande lagstiftning och det ska framgå att 
leverantören har F-skatt. Om fakturan inte är rätt adresserad kan den returneras. 
Dröjsmålsräntor accepteras inte på fakturor som returneras. Fakturor betalas 30 dagar efter 
att de inkommit, förutsatt att de är korrekta, om inget annat är avtalat. 
Vid helgdag flyttas betalning fram till närmast påföljande bankdag. Fakturerings- och/eller 
expeditionsavgifter, som ej avtalats senast vid köptillfället, accepteras inte.  
 
Är det inte du som skall hantera denna fråga? 
Vidarebefordra gärna meddelandet till rätt person. För mer information om e-faktura och 
lagkravet www.digg.se www.sfti.se och www.skl.se  
Tveka inte att höra av er om ni har frågor. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå AB  
Ekonomiavdelningen 
090-16 22 58, 16 22 57 

mailto:ekonomi@avfallscenter.se
http://www.digg.se/
http://www.sfti.se/
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