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Krav på våra leverantörsfakturor
Denna information vänder sig till dig som är leverantör till något/några av följande bolag:
Bolagsnamn

Org.nr.

BGC-id

Didaktus Utbildningar AB
Academedia Eductus AB
NTI-skolan AB
Plushögskolan AB
Kompetensutvecklingsinstitutet i
Sverige AB
Coachning och utveckling i
Sverige AB
EC Utbildning AB
Hermods AB
TGA Utbildning AB
Sälj och Marknadshögskolan i
Sverige AB
Utbildningsborgen i Örebro AB
Movant AB

556645-3626
556527-4007
556709-8057
556495-5853
556355-7395

HTG4012
HTG4062
HTG4063
HTG4067
HTG4077

GLN-kod (om Efakturering)
7365566453626
7365565274000
7365567098055
7365564955856
7365563557396

556820-7673

HTG4092

7365568207678

556626-4387
556044-0017
556575-3901
556518-9361

HTG4093
HTG4094
HTG4095
HTG4096

7365566264383
7365560440011
7365565753901
7365565189366

556442-1328
556526-5005

HTG4097
HTG4114

7365564421320
7365565265008

Fakturaadresser
Fakturor till respektive bolag ovan skickas till adress
Bolagsnamn
HTGxxxx
FE 143
105 69 STOCKHOLM
Fakturaadressen till respektive bolag måste stå både på kuvertet och på leverantörsfakturan.
Ofullständiga fakturor returneras. Med ofullständig avses bland annat avsaknad av projektnummer. Vi
accepterar inte dröjsmålsränta på faktura som är försenad på grund av att fakturauppgifter är felaktiga.
Vi accepterar endast minst 30 dagars betalningsvillkor om inte särskilt har avtalats.
BGCid-adresserna är endast till för leverantörsfakturor och bilagor. Dessa ska inte häftas ihop eller
sättas ihop med gem.

PDF-fakturor via mejl
Fakturor via e-post blir både billigare och snabbare då du sparar in på porto, utskrifter och konvertering.
Samtidigt innebär pdf-faktura kortare handläggningstider hos oss, vilket möjliggör korrekt betalning. Du
skickar dessa till htg0000@tps.banctec.se
Observera att det endast får bifogas en faktura per mejl och att fullständig fakturaadress samt
referensnummer med sex siffror måste stå på fakturan. Filformat måste vara PDF eller TIF. Filen måste
bifogas, då vi inte kan ta emot länkar i mail.

Mottagning E-faktura
Vår samarbetspartner för e-fakturering är Crediflow. Varje bolag har ett eget GLN-nummer som du hittar
i ovan matris.
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Krav på projektnummer som referens
På fakturan måste beställarens projektnummer (referensnummer) alltid anges. I fösta hand ska
projektnumret stå vid ”Er referens”. Projektnumret ska bestå av sex siffror i en följd, och får inte
innehålla mellanslag, bindestreck eller andra tecken. Projektnumret uppges av beställaren vid varje
beställningstillfälle.

Övrig post
Annan post ska inte adresseras till fakturaadressen, utan till:
Bolagsnamn
Box 2546
403 17 Göteborg

Uppgifter på fakturan
Följande ppgifter måste alltid framgå och ska alltid stå på samma ställe på fakturan.
1. Bankgironummer eller postgironummer
2. Fakturanummer/OCR-nummer
3. Fakturadatum
4. Förfallodatum (30 dagars betalningsvillkor)
5. Totalbelopp
6. Momsbelopp
7. Referens, projektnummer som ska uppges av beställaren och anges under ”Er referens” på
fakturan. Projektnummer ska bestå av sex siffror.
8. Organisationsnummer
9. Godkänd för F-skatt

Har du frågor?
Har du frågor kontakta oss gärna på vår e-postadress leverantorvux@academedia.se
Vi tackar på förhand för ditt samarbete.
Med vänlig hälsning
Leverantörsreskontragruppen Vuxenutbildningen, en del av AcadeMedia

