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EXTERN – Instruktion för fakturering med utlägg till SVT
En svensk faktura ska innehålla
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fakturan måste vara adresserad till SVT AB, ej endast till kontaktperson samt SVT:s
organisationsnummer ska anges
leverantörens organisationsnummer
uppgift om att F-skattsedel finns
momsbelopp
valuta
totalbelopp
uppgift om bankgiro, plusgiro eller bankkonto
SVT:s referensnummer 4 eller 8 siffror (inga andra tecken eller mellanslag)
datum
förfallodag
fakturanummer

En utländsk faktura ska innehålla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fakturan måste vara adresserad till SVT AB, ej endast till kontaktperson samt SVT:s
organisationsnummer ska anges
momsregistreringsnummer (VAT) om EU-kund
valuta
totalbelopp
fullständiga bankuppgifter (IBAN nr och SWIFT kod)
SVT:s referensnummer 4 eller 8 siffror (inga andra tecken eller mellanslag)
datum
förfallodagp
fakturanummer

SVT:s referensnummer
SVT använder sig av referensnummer som anges i form av kostnadsställe eller projekt-/produktionsnummer. Det får
enbart bestå av 4 (0000) eller 8 (00000000) siffror. Dessa uppgifter är viktiga så att betalning inte fördröjs eller uteblir.
Faktureringsadress
Sveriges Television AB
Leverantörsfakturor
105 10 Stockholm
epost: skanning@svt.se

för endast utländska leverantörer som inte kan sända E-fakturor.

SVT tar enbart ta emot E-fakturor från svenska leverantörer.
Vår VAN leverantör InExchange nås på tel. 0500-44 63 60 eller www.inexchange.se

Uppge följande vid kontakt med InExchange.
SVT:s org.nr
556033-4285
SVT:s GLN-nummer
7365560334280
Referens:
4- / 8-siffror
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Beskrivning på fakturan
Av innehållet på fakturan ska det framgå vilken typ av tjänst som tillhandahålls till SVT.

Utlägg
I en tjänst kan det ingå ersättning/utlägg för kostnader såsom traktamente, milersättning, resor, hotell,
internetkostnader, kontorsmaterial, mat, samt inköp av nödvändig utrustning som utgör kostnader för
leverantörens eget tillhandahållande av tjänsten till SVT.
Utlägg som inte är avtalat ska specificeras på fakturan. Är det ett fåtal utlägg kan de anges direkt på fakturan. Är det
flera utlägg bör de anges i ett sammanställt belopp som specificeras i en bilaga. SVT vill ha kopia på utläggskvittona
för att kunna kontrollera summan. Originalkvittona har leverantören kvar i sin bokföring.

Vidarefakturering
När leverantörens utlägg inte avser kostnad för den egna verksamheten utan är ett inköp för SVT.
På underlaget/fakturan ska det framgå att SVT är betalningsansvarig.

SVENSK LEVERANTÖR - momshantering

Utlägg i Sverige
Vid utlägg inom Sverige ska leverantören dra av ingående moms i det egna bolaget.
När utläggen sedan redovisas till SVT skall de faktureras exkl. moms. Utgående moms läggs på fakturan enligt
momssats för tjänsten. Det kan därmed förekomma olika momssatser på in- och utgående moms för leverantören.

Utlägg i utlandet
Vid utlägg från utlandet kan inte leverantören dra av ingående moms i det egna bolaget.
Utläggen faktureras inkl. utländsk moms på fakturan till SVT samt utgående momssats enligt tjänsten läggs på.

UTLÄNDSK LEVERANTÖR - momshantering
Utlägg utland
Utläggen faktureras inkl. utländsk moms på fakturan till SVT.
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FIKTIV SVENSK FAKTURA
Leverantörens namn
Datum
Fakturanr
Förfallodag
Ref.nr 4- / 8-siffror

Mottagare:
SVERIGES TELEVISION AB
Leverantörsreskontra
105 10 Stockholm
organisationsnummer
Arvode x tjänst utfört datum
Utlägg resor specificeras

F-skatt
Leverantörens adress, telefon,
mail,

VALUTA: SEK
10 000 kr
500 kr
2 625 kr
13 125 kr

Moms 25 %
SUMMA
Organisationsnummer

Bankgiro eller bankkonto

FIKTIV UTLÄNDSK FAKTURA
Leverantörens namn
Datum
Fakturanr
Förfallodag
Ref.nr 4- / 8-siffror

Mottagare:
SVERIGES TELEVISION AB
Leverantörsreskontra
105 10 Stockholm
VAT nr
Arvode x tjänst utfört datum
Utlägg resor

Leverantörens adress, telefon, mail

VALUTA: EUR
1 000
50
0
1 050

Moms 0%
SUMMA
VAT nr (om EUkund)

IBAN nr SWIFT
SWIFT
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