Information till dig som leverantör
Saint-Gobain Sweden AB
Gyproc, Isover and Weber

(Observera att Scanspac inte är inkluderad)

OrgNr: 556241-2592

Går över till e-faktura
2020-09-07

I samarbete med

Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik
för leverantörer till Saint-Gobain Sweden AB
För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till
elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor. Saint-Gobain Sweden AB kan ta emot
elektroniska fakturor via Logiqs meddelandetjänst via Peppol och Samtrafik
För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör.
Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper
de er att hitta en lösning.
Du hittar mer information om Logiqs tjänster här: https://www.logiq.se/tjanster/
Från och med 2020-11-30 kommer vi endast acceptera fakturor i XML- och PDF-format.
(PDF-fakturor skickas till sgsweden.invoice@saint-gobain.com)
Fakturor i XML-format
Informera er e-fakturaoperatör (VAN-leverantör)
Säkerställ att er operatör har samtrafikavtal med Logiq, och/eller är godkänd accesspunkt till
Peppol-nätverket. Meddela Saint-Gobain Sweden AB att ni kommer börja skicka e-faktura
via Logiq och tillhandahåll er operatör med detta dokument där uppgifter om efakturaadresserna till Saint-Gobain Sweden AB finns angiven.
Skapa en första e-faktura
Skapa fakturan i enlighet med nedan beskrivna innehållskrav. För att Saint-Gobain Sweden
AB ska kunna ta emot och hantera sina fakturor är det viktigt att ni på era elektroniska
fakturor infogar samtliga nödvändiga informationsfält.

Format och kommunikationssätt



e-faktura skall skickas i formatet BIS 3.0 via Peppol
e-faktura skall skickas via samtrafik/övriga operatörer enligt gällande samtrafikformat
eller i formatet Svefaktura 1.0

Peppol BIS 3.0
https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/
Svefaktura 1.0
http://www.sfti.se/standarder/peppolbisochsvehandel/svefaktura10.4411.html

Adressering:
Peppol; Saint-Gobain Sweden AB, organisationsnummer: 5562412592
Peppol identifierare: 0007: 5562412592
Samtrafik; Operatören är Logiq, adressera till: Organisationsnummer 5562412592
Skickas bilaga, inkluderas den i fakturafilen i elementet AdditionalDocumentReference.
Bilagor ska vara i pdf-format.

Generella krav

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste ett av nedanstående krav uppfyllas.
Fakturan måste innehålla vårt ordernummer eller referens
Ordernummer:
 ”450” eller ”960” följt av sju numeriska tecken ex. 4501234567 / 9601234567
Referens:
 Referens (namn på beställaren)
Peppol BIS 3.0
Ordernummer
Referens

/Invoice/OrderReference/ID
/Invoice/BuyerReference

Ordernummer

Huvudnivå:AdditionalDocumentReference/cac:ID
/@identificationSchemeID=”ORDER”
eller Linjenivå: OrderLineReference/OrderReference/BuyersID
RequisitionistDocumentReference/ID

Svefaktura 1.0

Referens

Om ni behöver ta kontakt med Saint-Gobain Sweden AB:
E-fakturafrågor: SSC_E-inv_Prj@saint-gobain.com
Ekonomiavdelningen (Påminnelser etc): ssc.finance.sgsweden@saint-gobain.com
Fakturor i PDF-format skickas till:
sgsweden.invoice@saint-gobain.com
Vår fakturaadress:
Saint-Gobain Sweden AB
*(Business unit)
Box 415
191 24 SOLLENTUNA
* Business Unit = Gyproc / Isover / Weber

