Ny fakturaadress till Hushållningssällskapet Skåne
Sedan en tid tillbaka scannar vi våra leverantörsfakturor hos Banctec. Därför vill
vi påpeka ett par viktiga förhållanden som underlättar snabb hantering av fakturan och därmed betalningen. Vi tar
gärna emot fakturan via e-post eller e-Faktura.
1. Fr.o.m. 2018-08-27 är vår faktureringsadress

Exempel på leverantörsfakturaadress

Adressexempel 1

Adressexempel 2

Hushållningssällskapet Skåne
Kund-id LKH1904
FE 108
105 69 Stockholm

Hushållningssällskapet Skåne
FE 108, Kund-id LKH1904
105 69 Stockholm

Uppställningen av företagsnamnet och adressen ska vara enligt något av de två alternativen ovan.
Om Kund-id saknas kommer Ni att få fakturan i retur för komplettering.
2. Det är viktigt att kuverten endast innehåller fakturor och bilagor. Annan post som tidigare har gått
i samma kuvert adresseras direkt till oss; inte till Banctec. Skall ni bifoga bilagor till en faktura skall de skickas in i
samma kuvert eller i samma mail som fakturan.
3. Om ni vill skicka eFakturor till oss ska de skickas till vårt ISO-nummer 00072620000105. Vår VAN-operatör är
Basware.
4. Om ni vill skicka pdf-fakturor till oss ska de skickas till lkh0000@tps.banctec.se (4 nollor i adressen).
Det kommer ingen bekräftelse till er att fakturan gått igenom men om den inte skulle gå fram så får ni ett
felmeddelande. Det är viktigt att fakturan är märkt med LKH-nummer samt att ni inte har med någon logga eller
signatur i mailet.
5. Fakturor som skickas in via post till Banctec får ej överstiga 1600 sidor. Fakturor som mailas till Banctec får ej
överstiga 4MB.
Vidare kommer vi att ställa ett informationskrav avseende utseendet på fakturan när den kommer till Banctec för
behandling.
Dessa uppgifter ska alltid stå på samma ställe på fakturan.










Bankgironummer
Fakturanummer
Fakturadatum
Totalbelopp
Momsbelopp
Referenskod (anges under rubriken “Er referens” på fakturan, se referenskoder på nästa sida)
OCR-nummer

Vidare skall det alltid anges på fakturan vem som är beställare eller vem som hämtat ut varorna.
Har Ni frågor var vänlig kontakta Pär Martinsson, 010-476 20 02 par.martinsson@hushallningssallskapet.se.
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Nedan är de referenskoder vi använder. En av dessa måste återfinnas på fakturan under beteckningen ”Er
referens”. Beställaren från Hushållningssällskapet Skåne meddelar Er vilken referens som ska användas vid
respektive beställning.

Referenskoder Hushållningssällskapet Skåne
Försöken
Helgegården
Sandby gård

Försöken Borgeby

Borgeby Gård

Försöken Kristianstad
JöMå

Osby Skog

Frötek

Övr Skogsfastigheter

Odlarservice

Sjörup skog

Nematodlab

Hårsjö

AnGu

Snälleröd

SaLi

Assaretorp

LaWi

Mala

HUSEC

Vessmantorp
Jonstorp

Skånska Lantbruk

Marklunda

SvFa
Affärsstöd

Bjärsjölagård Slott
Fastighet Önnestad
Skånejul

Fastighet Borgeby

AnMa
ElSv

Helgegården kontor

AnJö

Helgehallen

ChYr

Sandby kontor
Borgeby kontor
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