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Bakgrund
Allt fler företag upptäcker fördelarna med e-faktura internetbank och anslutningen av nya mottagare
på konsumentsidan ökar i rask takt. Den positiva utvecklingen har fört med sig önskemål om att
bredda e-fakturalösningen till att även omfatta fakturamottagare med internetbank som är företag.
Sedan en tid tillbaka erbjuder därför Nordea, Danske Bank, Handelsbanken och Swedbank
fakturautställare möjligheten att distribuera e-faktura till juridiska mottagare i internetbank.

Checklista för fakturautställare som önskar skicka e-faktura till företagsmottagare
Med denna checklista vill bankerna uppmärksamma fakturautställare som önskar etablera stöd för att
skicka e-faktura till juridiska personer i internetbank på några kompletteringar till ursprungstjänsten.
Med dessa kompletteringar kan fakturautställare enkelt komma igång med e-faktura till
företagsmottagare.
Bankernas tekniska samarbetspartners är väl insatta i dessa uppdateringar och tillsammans med din
bank hjälper de ditt företag att komma igång.

Omfattning
Företag som önskar nå företagskunder via e-faktura internetbank behöver hantera nedan
förändringar/kompletteringar:


Nya bankidentiteter



organisationsnummer i fakturamottagaridentitet



olika prefix i fakturamottagaridentiteter



anmälan/bankbyte för företagsmottagare
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1. Bankidentitet i anmälan och betalrad
När kunder i internetbank anmäler sig till fakturautställare för att få sina e-fakturor dit, erhåller
fakturautställaren utöver de specifika uppgifter som denna begärt, även information om vilken
internetbank kunden använder. Bankidentiteten utgör en del av den adress (fakturamottagaridentitet ”FMI”) som fakturautställaren sedan använder när e-fakturor skickas till mottagaren. Då
företags- och privatkunder kan vara anslutna till olika internetbanker i samma bank har bankerna
infört separata bankidentiteter för de olika kundtyperna.
Se nedan bankidentiteter:

Bank

Internetbank
privat

Internetbank
företag

Danske Bank

OEB

DBF

Handelsbanken

SHB

SHBF

Länsförsäkringar Bank

LFB

LFBF

Nordea

NB

NBF

SEB

SEB

SEBF

Swedbank

FSPA

SBF

2. Fakturamottagaridentitet (FMI) i anmälan och betalrad
På samma vis som fakturamottagaridentiteten för privatkunder består av mottagande personnummer
(12 tecken), banktillhörighet och landskod kommer fakturamottagaridentiteten för en juridisk person
i internetbank vara uppbyggd på motsvarande sätt d.v.s. Det mottagande företagets
organisationsnummer (12 tecken), banktillhörighet och landskod,
Då personnummer och organisationsnummer i en FMI anges med 12 tecken inleds dessa alltid med
ett ”prefix”. För privatpersoner är alltid prefixet = sekelsiffran (t ex 19 för nittonhundra). För företag
med organisationsnummer sätts prefixet av företagets internetbank. Prefixet kan skilja sig åt mellan
bankerna och det behöver fakturautställaren kunna ta hänsyn till. För enskilda näringsidkare med
internetbank företag sätts prefixet alltid till sekelssiffran, d.v.s. på samma sätt som för enskild
näringsidkare med internetbank privat.
Nedan anges vilka prefix som bankerna använder framför org.nr:

Presentatörsbank

Prefix framför
org.nr.

Danske Bank

00

Handelsbanken

00

Länsförsäkringar Bank

00

Nordea

00

SEB

16

Swedbank

06
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3. Bankbyte och anmälan
I e-faktura internetbank finns ännu ingen automatisk rutin för att hantera fakturamottagares bankbyte
utan detta är något som fakturautställaren behöver förhålla sig till. Principen är den att när en
fakturamottagare byter bank måste denne i den nya banken anmäla sig på nytt till respektive
fakturautställare.
I och med detta så kan det till fakturautställaren inkomma anmälningar från kunder som redan finns
registrerade varpå fakturautställaren ”skriver över” den befintliga registreringen med nyanmälningen
(ersätter den ”gamla” FMI:n med den nya FMI.n).
Observera dock att en fakturamottagare kan agera både som privatperson och som enskild
näringsidkare och då vara ansluten både till en internetbank privat och en internetbank företag. Här
är det därför viktigt att fakturautställaren kan identifiera vad anmälan avser t ex utifrån kundnummer
eller annan information, och inte enbart utifrån ett personnummer.
Exempel fakturamottagaridentiteter (FMI):

Danske Bank

Handelsbanken

FMI privatkund:

194001101234.OEB.se

FMI privatkund:

194001101234.SHB.se

FMI företagskund:

005566778899.DBF.se

FMI företagskund:

005544332211.SHBF.se

FMI enskild näringsidkare:

194001101234.DBF.se

FMI enskild näringsidkare:

194001101234.SHBF.se

Länsförsäkringar Bank

Nordea

FMI privatkund:

194001101234.LFB.se

FMI privatkund:

194001101234.NB.se

FMI företagskund:

005569876543.LFBF.se

FMI företagskund:

005500112233.NBF.se

FMI enskild näringsidkare:

194001101234.LFBF.se

FMI enskild näringsidkare:

194001101234.NBF.se

SEB

Swedbank

FMI privatkund:

194001101234.SEB.se

FMI privatkund:

194001101234.FSPA.se

FMI företagskund:

165569876543.SEBF.se

FMI företagskund:

065500112233.SBF.se

FMI enskild näringsidkare:

194001101234.SEBF.se

FMI enskild näringsidkare:

194001101234.SBF.se

För mer information om hur ert företag kommer igång med att skicka e-faktura till
företagsmottagare, kontakta din bank eller oss på e-fakturabolaget!
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3,2 miljoner bankkunder
har gjort sitt val
Tillsammans tar vi emot över 108 miljoner e-fakturor
Läs mer på e-faktura.com
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