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Skanskaspecifik information om Svefaktura 

Dokument som beskriver Svefakturastandardens struktur och innehåll finns på Svefakturans 

officiella hemsida, http://www.sfti.se/specifikationer/svefaktura. Där hittar du även 

specifikationer och exempel. 

Svefakturans valideringstjänst 

När ni tagit fram en meddelandespecifikation för test går ni in på valideringstjänsten 

http://www.sfti.se/verifiering  

Svefaktura Skanskaspecifika krav och önskemål  

Det finns skillnader mellan de krav som ställs på det officiella Svefakturaformatet och de 

önskemål/krav som Skanska har på innehållet i Svefakturan. 

Krav: 

Vår kodsträng/treställig sifferkombination: 

En treställig sifferkombination (kodsträng) skickas alltid på huvudnivå i taggen som avser 

beställarreferens 1. 

Denna sifferkombination (kodsträng) ska alltid bestå av tre grupperingar separerade med 

bindestreck. Exempelvis: xxxxx-xxx-xxxx 

OBS! Skicka endast en kodsträng per faktura 

I den Skanskaspecifika valideringen kontrolleras även att format och summeringar är korrekt 

angivna:  

• Att format på alla datumfält är CCYYMMDD 

• Att radsumma + totalt momsbelopp + avrundning + avgifter och rabatter = 

fakturabelopp 

• Att summan av avgifter och rabatter på huvudnivå är identisk med avgifter och rabatter 

på summeringsnivå 

• Att samtliga fakturabelopp i debetfaktura är positiva. Fakturabeloppet får ej vara 

negativt. 

• Att samtliga fakturabelopp i kreditfakturan är positiva. Fakturabeloppet får ej vara 

negativt 
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Önskemål 

Skanska har även som önskemål att ni skickar information i följande taggar, vilka inte anses vara 

obligatoriska i Svefaktura; 

• Valutakod i taggen (Default = SEK) Invoice/InvoiceCurrencyCode 

• Momssats på fakturarad i taggen  
(Default = 25%) 

Invoice/InvoiceLine/Item/TaxCategory/Percent 

• Momssats i summeringen i taggen TaxTotal/TaxSubTotal/TaxCategory/Percent 

• Fakturerad kvantitet på radnivå i taggen Invoice / InvoiceLine / InvoicedQuantity 

• Artikelbeskrivning på radnivå i taggen Invoice / InvoiceLine / Item / Description 

• I de fall IBX-ordernummer förekommer ska 
det anges under 

InvoiceLine/OrderLineReference/OrderReference/BuyersID 
 

 

Fakturerad kvantitet samt artikelbeskrivning följer EU-direktiv gällande fakturans utformning. 

Tester till Skanskas acceptanstestmiljö 

Efter godkännande i Svefakturans valideringstjänst ber vi er kontakta Skanska via e-post 

levinfo.skanskasverige@skanska.se för att ni ska kunna skicka testfiler till vår acceptanstestmiljö. 

   


