
CRAMO AB VILL HA FAKTUROR ELEKTRONISKT VIA FAKTURAPORTALEN!

1. Application
1.1 These general hire conditions apply to the hire of equipment and building machines (1). Amendments or 
additions to the hire conditions must be in writing.

Inom Cramo AB arbetar vi aktivt med att förbättra våra administrativa processer. En viktig del i detta arbete är 
att vi vill få elektroniska fakturor från våra leverantörer. Det finns stora fördelar för båda parter att fakturering 
sker elektroniskt. Framför allt kommer fakturan fram direkt, i rätt format och med den information som det 
behövs för att kunna acceptera fakturan. Det gör det enklare för oss att hantera era fakturor och därmed betala 
dem i tid. Ni slipper pappersutskrifter, kuvertering och posttransporter. Därmed sparar ni både tid och pengar 
samtidigt som det blir säkrare och mer miljövänligt.
Cramo AB samarbetar med EVRY AB och Expert Systems och erbjuder flera olika lösningar för att skicka 
e-faktura.

Skickar ni väldigt få fakturor?
Ni kan lätt göra Cramo AB nöjd genom att bli medlem och börja skicka elektroniska fakturor via Fakturapor-
talen. Det finns olika nivåer för olika behov - från gratis webbregistrering till integrerade lösningar till eget 
system. I Fakturaportalen kan ni lätt skicka till alla som vill ha utan att behöva tänka på innehållskrav och 
format. Fakturaportalen ser till att Cramo AB får sina elektroniska fakturor som de vill ha dem! Som medlem 
i Fakturaportalen kan ni dessutom ta emot elektroniska fakturor och därmed göra ytterligare besparingar. Det 
enda ni behöver är en PC, webbläsare och vara medlem i Fakturaportalen.

Se information om vilka nivåer som erbjuds samt bli medlem och kom igång med att skicka och ta emot faktu-
ror via: http://www.fakturaportalen.se/

Vid frågor kontakta: Expert Systems AB tfn: 08-446 34 00 eller mejla till: sales@expertsystems.se

Kan du redan skicka e-fakturor eller har eget EDI-system 
Då kan du även skicka e-fakturor till Cramo AB via er befintliga lösning. Kontakta VAN-leverantören EVRY AB. 
Kontaktperson: Jan-Peter Strömberg tfn: 0735 5887478 alt email: edi.se@evry.com

Väljer ni att skicka fakturafil via operatör uppmanar vi er att kontakta er operatör så hjälper de er att komma 
igång.

Har ni Visma som operatör finns information på deras hemsida hur ni skickar e-faktura till Cramo, se länken: 
http://www.vismaspcs.se/Support/visma-administration/visma-administration-2000/programhjalp/efaktu-
ra-och-edi/visma-efaktura---cramo

Faktureringsanvisningar 
Cramo AB tar emot bilagor och rekommenderar följande format: JPG, GIF, TIFF samt PDF. Referenskod ska 
alltid anges. Referensen är alltid 5-siffriga kostnadsstället (ev. andvnamn) Vid frågor om rätt referens kontakta: 
Cramo AB (leverantörsreskontra), email: levresk@cramo.com

Faktureringsadressen är:
Cramo AB
Box 43
83 221 FRÖSÖN

Faktureringsanvisningar för Cramo AB hittar du under fliken Kontakt på www.cramo.se.

WWW.CRAMO.SE



Cramo AB faktureringsanvisningar
Nedanstående information är obligatoriskt och skall finnas med på er faktura till Cramo AB.

Specialregler som tillåts:
 Kreditfaktura
 Factoring
 Leveransperiod eller leveransdatum
 Tillåter alla enheter
 Tillåtna valutor: SEK
 Tillåter 2 decimaler
 Tillåter 3 kvantitetsdecimaler
 Någon betalningsinformation måste anges
 Tillåter fakturor utan rader
 Öresavrundning
 Tillåter bilagor och rekommenderar följande format: JPG, GIF, TIFF samt PDF

Standardregler som är obligatoriska:
 Fakturanummer, max 35 tecken
 Fakturadatum
 Referensnummer anges i ”Kunds referens 1”
 Hänvisning till momsbestämmelse-paragraf vid skattebefrielse eller om köparen ska
redovisa momsen
 Leverantörens Juridiska namn
 Leverantörens organisationsnummer
 Leverantörens momsregistreringsnummer
 Leverantörens namn
 Leverantörens gatuadress
 Leverantörens postnummer
 Leverantörens postort
 Leverantörens land
 Leverantörens e-postadress
 Bankgiro i första hand, i andra hand Plusgiro
 Artikelbeskrivning, max 65535 tecken
 Enhet
 A-pris
 Köparens momsregistreringsnummer, köparen är skatteskyldig för köpet
 Radbelopp
 Skattepliktigt belopp per momssats
 Tillämpad momssats
 Momsbelopp som ska betalas

Välkommen som e-leverantör till Cramo AB.

Med vänliga hälsningar
Sia Vaerlien
Cramo AB
levresk@cramo.com
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