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Till våra leverantörer

Stockholm Pride
Leverantörsfaktureringsrutiner
För att få effektivare betalningsrutiner och höjd servicenivå uppdaterar Stockholm Pride sina rutiner
för leverantörsfakturor. Vi ber er därför läsa igenom denna information samt uppdatera Stockholm
Prides uppgifter hos er om de hos er sedan tidigare.
Stockholm Pride, org.nr. 802402-6612, tar emot leverantörsfakturor på tre sätt:
• Via e-post
• Genom Svefaktura
• Via vanlig post
Leverantörsfakturor som skickas via e-post ska endast skickas i pdf-format till adressen:

.

.

L FAKTURA@STOCKHOLMPRIDE ORG
•
•

Endast en bifogad pdf-fil per mail
Meddelanden eller konversationer kan ej skickas med fakturan.

Pappersfakturor skickas till:
Stockholm Pride
Att: Fakturor
Box 513
101 30 Stockholm

Referens/Märkning på leverantörsfakturor
Fråga alltid efter vad det ska vara för märkning på fakturan. Ni bör även ha referensperson hos
Stockholm Pride. Se till att ha rätt referenspersonen på fakturan
Märkningen kan variera beroende på vilken person som beställer varför ni behöver inhämta den
vid varje beställning. Märkningen används för att skicka fakturan rätt till den som ska godkänna
fakturan för betalning.

Betalningsvillkor och Övriga villkor
Följande villkor gäller om inte annat överenskommits i skriftligt avtal.
•

Vi tillämpar och accepterar endast 30 dagar eller mer som betalningsvillkor.

•

Faktureringsavgift, expeditionsavgift och liknande avgifter accepteras ej.

•

Dröjsmålsränta accepteras endast enligt räntelagen dvs. referensränta +8%.
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Övriga uppgifter som ska finnas på fakturan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leverantörens juridiska namn och adress
Organisations-, momsregistrerings- eller VAT-nummer
Godkänd för F-skatt ska anges på leverantörsfakturan
Bankgiro (eller plusgiro alt bankkonto)
Kundens juridiska namn = Stockholm Pride, org.nr. 802402-6612
Fakturabelopp
Momsbelopp i kronor och % per momssats
Fakturanummer (och/eller OCR-nummer)
Fakturadatum
Förfallodatum
Stockholm Prides referens som lämnats till er
Märkning av leverantörsfakturan med kostnadsställe/projektnummer eller annan av
Stockholm Pride uppgiven märkningskod
I övrigt hänvisar vi till www.skatteverket.se om vilken information som krävs på en faktura.

Vi inhämtar och kontrollerar informationen gällande ert företag (med hjälp av organisations- eller
personnummer) från officiella register varför det är viktigt att de överensstämmer med vad ni
angivit på fakturan.
Fakturor som saknar uppgifter om märkning / referens, godkänd F-skatt, eller i övrigt saknar
uppgifter enligt ovan kan komma att bestridas och skickas tillbaka till leverantören. Likaså gäller
fakturor som inte följer betalningsvillkor samt övriga villkor.
Leverantören får därefter kreditera den bestridna fakturan samt skicka en ny korrekt faktura med
nytt fakturadatum.

Har du frågor kontakta oss
Kontakta i första hand den person som gjort beställningen hos er. Ni kan också kontakta Ekonomi
via E-post: ekonomi@stockholmpride.org
Stockholm Pride är en ideell förening med volontär verksamhet. Det innebär att volontärerna oftast
gör sitt arbete inom föreningen på sin fritid. Vår intensivaste period är runt månadsskiftet juli/augusti
då vi genomför Pride-festivalen. Det innebär också att vi får in och hanterar den största delen av
våra fakturor under juli/augusti/september. För oss kan det därför vara svårt att hinna med att
administrera fakturorna på kort tid.

Ett stort tack på förhand för er medverkan!
Med vänliga hälsningar,
Stockholm Pride

Stockholm Pride
Org.nr.
802402-6612
Bankgiro

5792-8962

IBAN.

SE8050000000052031011936

BIC(SWIFT)
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