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Till våra kunder    English version follows 
 

Fakturering av Stockholm Prides kunder 
 
För att få effektivare betalningsrutiner och höjd servicenivå informerar vi er här om våra 
faktureringsrutiner och betalningsvillkor.  
 
Rätt uppgifter från början 
Vi inhämtar och kontrollerar informationen gällande företag/organisationer och privatpersoner, 
med hjälp av organisations- eller personnummer, från officiella register. Därför är det viktigt att 
uppgifterna överensstämmer med vad ni uppger. 
 
Uppgifter som vi behöver för att kunna lägga upp er som kund är: 

• Organisationsnummer 
• Namn – registrerat (företag eller person) 
• Adress (meddela om den avviker från den officiella adressen) 
• Fakturaadress om den avviker från ordinarie adress.  
• Ev. referens som fakturan ska märkas med 
• Kontaktperson 
• Mailadress till kontaktperson 
• Telefonnummer till kontaktperson 
• EV e-postadress dit fakturan kan skickas digitalt, se nedan under ”Utskick av kundfaktura” 

 
Utskick av kundfaktura 
Stockholm Pride skickar kundfakturor via Fortnox Finans AB. Av miljöskäl skickar vi fakturorna digitalt 
och då först och främst som e-faktura. Detta ger också er möjlighet till snabbare hantering av 
fakturan.  
 
Om fakturan av någon anledning inte kan tas emot digitalt måste ni specifikt ange detta för att vi 
ska kunna skicka fakturan på ett annat överenskommet sätt. 
 
Moms 
Stockholm Pride är en ideell förening som är momsbefriad. Därför finns det ingen moms på våra 
fakturor. 
 
Betalningsvillkor 
Vi tillämpar 20 dagars betalningsvillkor på våra 
kundfakturor om inte annat överenskommits i 
skriftligt avtal. 
 
Har du frågor kontakta oss 
E-post: ekonomi@stockholmpride.org 
 
Stockholm Pride är en ideell förening med volontär verksamhet. 
Det innebär att volontärerna oftast gör sitt arbete inom 
föreningen på sin fritid. Vår intensivaste period är juni till 
september vilket kan göra att det ibland kan ta tid att få svar 
från oss. Vi ber om överseende om detta.  
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To our Clients 
 

Stockholm Pride’s Client Invoicing 
Procedures 
 
To make payment procedures more efficient and a to improve the service, please find below 
information about our invoicing procedures and terms of payment. 
 
Correct information 
Stockholm Pride verifies the details provided to us by companies/organisations and individuals, 
based on organisation- or personal identification numbers, against central directories. It is important 
that the information provided to Stockholm Pride corresponds to the information in these 
directories.  
 
Details needed for your client registration: 

• Organisation number 
• Name – registered (company/organisation or individual) 
• Postal address (if other than the official address) 
• Billing address (if other than postal address) 
• Any reference you wish the invoice to be marked with 
• Contact name 
• Contact email address 
• Contact telephone number 
• Invoicing email, if applicable. 

 
Sending of Client Invoices 
Stockholm Pride uses Fortnox Finance as an external invoicing management partner. The invoices 
are sent out digitally, first and foremost as e-invoices. If you for some reason cannot received digital 
invoices, please indicate this to us. 
 
VAT 
Since Stockholm Pride is a non-profit organisation which is tax exempt, there is no VAT added on 
the invoices. 
 
Terms of Payment 
Payments are due in 20 days from the date of 
issue, unless otherwise agreed in contract. 
 
Questions? Contact us! 
Email: ekonomi@stockholmpride.org 
 
Stockholm Pride is a non-profit organisation dependent on 
volunteers, working on their spare time. Our most intense period 
extends from June through to August, and during this period 
there may be delays in the correspondence from us. 
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