
 

 

 
 

  
 
Viktig information till våra leverantörer:  
SGDS Gruppen (Dahl Sverige) övergår till e-fakturering 
 
För en effektivare, snabbare och säkrare leverantörsfakturahantering har SGDS Gruppen (Dahl 
Sverige) beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering via Peppol & Samtrafik. 
 
E-fakturering är ett smidigt och effektivt sätt att hantera fakturor. Vi ser fram emot att ta hand 
om dina kommande fakturor och ber er nu inleda processen som blir mer produktiv för oss alla.  
 
Följ stegen:  
 

STEG 1 STEG 2 

Informera er nuvarande e-fakturaoperatör 
(VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-
faktura till SGDS Gruppen AB. 

Börja skicka e-faktura enligt nedan 
beskrivna innehållskrav och kontrollera 
gärna så att er första fakturakörning 
mottagits av oss. 

 

Innehållskrav på fakturor: 
• Varufaktura ska innehålla 

o Ordernummer: 7 siffror, ska alltid börja med 1, 4 eller 6 (ex 6456321). 

• Omkostnadsfaktura ska innehålla 
o Referens där namn på beställaren står angivet med för- och efternamn samt 

resultatenhet (RE) tre siffror.  

 
E-faktuering via Peppolnätverket eller EDI-operatör: 
• SGDS Gruppen AB är ansluten till Peppol och vi ser gärna att ni i första hand skickar era 

fakturor till oss den vägen  
• E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör 

• Eventuella bilagor ska vara i PDF-format 

 
Adressering Sverige: 

Peppol: SGDS Gruppen AB, organisationsnummer 556287-0229.                                              

Peppol identifierare: 0007: 5562870229 

 
Samtrafik: Operatören är Logiq, adressera till:  
Organisationsnummer 556287-0229 



För mer information eller frågor 
https://www.logiq.se/skicka-e-faktura/sgds-gruppen/ 

E-post: levresk@sgdsgruppen.se

Om ni inte har någon VAN-operatör och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, 
kontakta oss: 

Web: www.logiq.se/kontakta-oss/salg 
Mail: sales@logiq.se 
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PRIVACY POLICY

This site uses cookies to create the best user experience for all our users. By using our website, you agree to the use of our cookies, who are used for user
accessibility.

OK, no problem!  What is cookies?

Information til dig som leverantör till SGDS Gruppen (Dahl Sverige)
Ladda ner svenskt brev (PDF)  Download for English (PDF)

Information för leverantörer till namn

Kom igång

Innehållskrav

E-fakturering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

Kontakta oss

Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till SGDS Gruppen (Dahl Sverige) För en effektivare, snabbare och säkrare leverantörsfakturahantering har SGDS Gruppen (Dahl Sverige) beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering via Peppol & Samtrafik.

E-fakturering är ett smidigt och effektivt sätt att hantera fakturor. Vi ser fram emot att ta hand om dina kommande fakturor och ber er nu inleda processen som blir mer produktiv för oss alla.
Kom igång STEG 1 STEG 2

Informera er nuvarande e-
fakturaoperatör (VAN-leverantör) att
ni önskar skicka e-faktura till SGDS
Gruppen.

Börja skicka e-faktura enligt nedan
beskrivna innehållskrav och kontrollera
gärna så er första fakturakörning
mottagits av oss.













JAG ÄR KUND HOS INEXCHANGE

JAG ÄR KUND HOS PAGERO

JAG ÄR KUND HOS TIETOEVRY

JAG ÄR KUND HOS STRÅLFORS

JAG HAR EN ANNAN E-FAKTURA OPERATÖR

JAG HAR INGEN LÖSNING FÖR E-FAKTUROR ÄNNU

Innehållskrav För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste ett av nedanstående krav uppfyllas.

Varufaktura ska innehålla
Ordernummer: 7 siffror, ska alltid börja med 1, 4 eller 6 (ex 6456321).

Omkostnadsfaktura ska innehålla
Referens där namn på beställaren står angivet med för- och efternamn samt resultatenhet (RE) tre siffror.

E-fakturering via Peppolnätverket eller EDI-operatör SGDS Gruppen AB är anslutna till Peppol och vi ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör.
Eventuella bilagor ska vara i PDF-format.

Adressering Sverige

Peppol
SGDS Gruppen AB, organisationsnummer 556287-0229
Peppol identifierare: 0007: 5562870229 
Samtrafik / Interop:
Operatören är Logiq, adressera till: Organisationsnummer 556287-0229

Kontakta oss för frågor och mer information För frågor tillSGDS Gruppen, kontakta:

Mail: levresk@sgdsgruppen.se

 

Om ni inte har någon EDI-operatør och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/salg/

Mail: servicedesk@logiq.se

Logiq Halden
Tønne Huitfeldts plass 2

1767 Halden

+47 941 34 300
Org.nr: 981 012 224

Logiq Oslo
Fyrstikkalléen 3A

0661 Oslo

+47 23 06 07 30
Org.nr: 981 012 224

Logiq Stockholm
Wallingatan 20

SE-111 24 Stockholm, Sverige

+46 8 402 41 39
Org.nr: 5560414657

Följ oss
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