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 Gävle 2021-03-10 

Till Högskolan i Gävles leverantörer 
Fr.o.m. den 1 april 2019 måste all fakturering till offentlig sektor ske elektroniskt (e-faktura). Högskolan i 
Gävles fakturaadress är: 

Högskolan i Gävle 
801 76 Gävle 

 
Att skicka e-faktura är snabbt, säkert och miljövänligt. Det finns två sätt att skicka e-faktura till oss: 

1. Från ert ekonomisystem och via er VAN-operatör.  

Fr o m 1 mars 2021 tar vi endast emot fakturor i formatet PEPPOL Bis Billing 3.0. Vårt PEPPOL-id 
är 0007:2021002890. För avtal som är upprättad innan den 1 mars där SVE-faktura ställts som krav 
kan vi fortfarande ta emot e-fakturor i formatet Svefaktura 1.0 

2. Via vår partner OpusCapitas fakturaportal (som är kostnadsfri) 

Notera att en PDF-faktura inte räknas som en elektronisk faktura! 

Om ni idag inte skickar e-faktura till oss och heller inte har möjlighet att skicka e-faktura via en VAN-operatör 
ber vi er att inför nästa fakturering besöka OpusCapitas fakturaportal för registrering. Adressen till 
fakturaportalen finns på vår webbsida www.hig.se/e-faktura. 

Följande information behöver ni ha tillgänglig när ni registrerar ert företag i fakturaportalen: 

- Företagsnamn och adress 
- Organisationsnummer 
- Momsregistreringsnummer 
- Kontouppgifter i bank 

Vid frågor om fakturaportalens funktioner eller hur registreringen går till; vänligen kontakta OpusCapita 
helgfria vardagar mellan kl 8.00-17.00 på customerservice.se@opuscapita.com eller på telefon 08-475 28 90. 

Våra fakturareferenser har formatet användarnamn-kostnadsställe. Användarnamn kan vara tre eller sex 
bokstäver långt, kostnadsställe är alltid fyra siffror (xxx-nnnn alternativt xxxxxx-nnnn). För att fakturan ska 
nå rätt attesterare direkt utan manuell hantering i vårt ekonomisystem måste fakturareferensen vara angiven 
på detta sätt. Fakturareferens ska alltid uppges av beställaren, men vi är tacksamma om du som leverantör 
också säkerställer att referensen är angiven i rätt format när fakturan upprättas. En korrekt angiven 
fakturareferens medför en mer effektiv fakturahantering hos oss.  

Med vänliga hälsningar 

Högskolan i Gävle 


