
                    	 	 


	  

    

    Till: Ansvarig för kundreskontra/ 
           faktureringsansvarig 

Från och med 2021-05-01 byter vi fakturaadress och vill därmed helst att samtliga fakturor skickas i någon 
form av elektroniskt format. Pappersfakturor kan fortfarande skickas men även då med ny postadress enligt 
nedan. 

Vi kan i denna process även godta elektroniskt producerad PDF-faktura skickad från Ert affärssystem. Observera att 
skannad PDF alltså inte är en godkänd faktura. Med denna förändring får vi en snabbare, effektivare och säkrare 
process, både för er som leverantör och för oss som kund. Förändringen är också ett led i vårt miljöarbete, då den 
minskar pappersanvändningen.  

Vi har öppnat upp fyra möjligheter för er att leverera era fakturor. Vi vill i första hand ha E-faktura, i andra hand PDF-
fakturor. I sista hand tar vi emot pappersfakturor. 

E-faktura generell 
För Er som redan idag kan skicka Elektroniska fakturor såsom tex. Svefaktura 
ber vi Er kontakta den e-fakturaoperatör (VAN-operatör) ni anlitar, och be dem 
göra uppsättningen enligt följande information.  

• Vår elektroniska identifierare (Organisationsnummer) för e-fakturor är:  

E-faktura PEPPOL 
• För Er som skickar elektroniska fakturor via den europeiska standarden PEPPOL 

skall följande PEPPOL ID användas: 

Mailad PDF-faktura 
Om ni från Ert affärssystem kan skriva ut era fakturor som PDF filer skickar 
ni dessa till mailadressen nedan. En faktura per PDF fil. OBS! Skannade PDF:er accepteras ej. 

• PDF-fakturor direkt från ert affärssystem skickas fortsättningsvis till:   

Pappersfakturor adress:
Norra Jämtlands Taxi AB

FE7304 Scancloud

SE-831 90 Östersund


OBS: Endast fakturor skall skickas till dessa adresser. All annan post skickas som vanligt. Fakturor som skickas till 
vår tidigare fakturaadress kan komma att återsändas. 

Hur kommer jag igång? 
Om ni har frågor om ovanstående så kan ni kontakta vår redovisningsbyrå på telefon 070-698 70 64.  

Behöver ni hjälp om hur fakturorna ska skickas kontaktar ni Er operatör, eller affärssystem. 

Med vänlig hälsning 
NL e-Consulting i Strömsund AB för Norra Jämtlands Taxi AB 
Telefon 0670-135 75 
E-post niclas@nleconsulting.se

Viktig information till dig som leverantör till  
556486-8353, Norra Jämtlands Taxi AB 

 

Van-operatör: 
Scancloud AB (Addett)

556486-8353

0007:5564868353

norra.jamttaxi@pdf.scancloud.se


	Pappersfakturor adress:

