
Din Bils faktura adress är alltid: 
 
Din Bil Sverige AB 
Fack 110015, R011 
106 54 Stockholm 
 
Ett referensnummer som du får av köparen måste finnas med på fakturan och är 6 till 7 eller 10 till 11 siffror. 
Referensnummer anges med endast siffor, utan skiljetecken eller specialtecken. Referensnumret kopplas ihop 
med den som ska hantera fakturan så att du som leverantör kan få betalt av Din Bil. Vi tillämpar 30 dagars 
betalningsvillkor på samtliga fakturor. 
 
Fakturan ska innehålla 

 Datum då fakturan är utställd 

 Fakturanummer 

 Vilken typ av faktura det är fråga om, exempelvis delfaktura eller kreditfaktura 

 Avsändarens och mottagarens referenser 

 Säljarens och köparens adress 

 Säljarens momsregistreringsnummer 

 Köparens momsregistreringsnummer i vissa fall (t ex vid EU-handel) 

 Säljarens plus- och/eller bankgironummer 

 Betalningsvillkor samt villkor om dröjsmålsränta 

 Uppgift om säljaren har godkännande för F-skatt 

 Datum då leverans eller tillhandahållande skett eller a contobetalning (delbetalning, vanligen i form 
av förskottsbetalning) gjorts om det är annat än fakturadatum 

 Leveransvillkor

 Specifikation (vad fakturan omfattar) 

 Pris 

 Tillämpad momssats 

 Momsbelopp 

 

E-Faktura 
Vi ser gärna att vi får en e-faktura, nedan följer uppgifterna för Din bil. Referensnumret ska märkas upp i ”Er 
referenskod” (tagg ”RequisitionistDocumentReference”). 
 
Fakturaväxel (VAN operatör) 
InExchange 
Företagsnamn 
Din Bil Sverige AB 
Fakturaadress 
Fack 110015, R011 
106 54 Stockholm 
Org.nr 
556060-5791  
Momsreg.nr 
SE556060579101  
GLN 
7365560605793 

 

PDF faktura 
Det går också bra att skicka en PDF faktura. Observera att endast en faktura per PDF får finnas med. Maila 
fakturan till bitsdata.mailinvoice@postenscanning.se du kommer få en bekräftelse när posten har hanterat 
fakturan.  
 
Påminnelser, inkassokrav eller annan information får ej mailas till denna mailadress. 

 

https://www.verksamt.se/om-verksamt/ordlista#word2061870712
https://www.verksamt.se/om-verksamt/ordlista#word658878201
https://www.verksamt.se/om-verksamt/ordlista#word-901450494
https://www.verksamt.se/om-verksamt/ordlista#word466252159
mailto:bitsdata.mailinvoice@postenscanning.se


Pappersfaktura 
I sista hand tar vi emot pappersfakturor. Om ni från ert affärssystem inte kan ställa om till e-faktura eller 
mailad PDF skickar ni fakturor till ovan fakturaadress. 
OBS! Referensnummer skall framgå i fältet ”Er referens”, endast 6 till 7 eller 10 till 11 siffror.  
 
 
För frågor, vänligen kontakta leverantörsreskontran: 
levres@dinbil.se Tel: 08-503 330 22 

mailto:levres@dinbil.se

