
E-faktura 

E-faktura är ett smidigt alternativ för dig som föredrar att betala din månadsavgift/-hyra via 

internetbanken. 

HSB Dalarna skickar istället avin för din månadsavgift/-hyra till din internetbank där du 

godkänner den. 

Logga in på din internetbank och anmäl dig till e-faktura. Tillvägagångssättet skiljer sig något 

beroende på vilken bank du har. Kontakta din bank om du har frågor. 

Vad kostar e-faktura? 

Du behöver bastjänsten i din Internetbank. Utöver detta är tjänsten kostnadsfri. 

Hur anmäler jag mig till e-faktura? 

Anmälan görs via din internetbank. Du söker upp HSB Dalarna som mottagare och anger ditt 

personnummer, namn och avtalsnummer (avtalsnumret står under Avimottagare på din 

avispecifikation). Om du ska betala en avi där någon annan står som avimottagare anger du 

avimottagarens personnummer i fältet "Alternativt personnummer". Då bilden ser olika ut i 

olika internetbanker ber vi dig kontakta din bank med ytterligare frågor. 

Jag har flera avier/flera avtal 

Om du får flera pappersaiver idag så behöver du göra en anmälan per avi eftersom det är olika 

avtalsnummer. 

Hur ändrar jag från autogiro till e-faktura? 

Du anmäler dig till e-faktura enligt ovan. Låt den sista autogirodragningen i innevarande 

kvartal dras från ditt konto enligt de avier du fått per post och säg sedan omgående upp 

autogirot hos din bank. 

Exempel: 

1) autogirodragning sista vardagen i månaden för kommande månads avgift. Den 31 augusti 

för månadsavgift gällande september. 

2) säg upp autogirot på din internetbank eller hos din bank den 1 september så att det hinner 

registreras innan avierna för oktober, november och december skapas. 

När börjar min e-faktura gälla efter min anmälan? 

Du betalar alltid de avier du har fått på papper först (även autogiro). E-fakturan kommer från 

och med nästa kvartalsavisering efter det att du anmält dig. Avisering sker i början av mars, 

juni, september och december för kommande kvartal. Så om du vill betala via e-faktura från 

och med oktober måste du anmäla dig senast den 1 september. 



Hur använder jag e-faktura? 

När du loggar in på din internetbank får du ett meddelande om att nya elektroniska 

fakturor/räkningar mottagits. Klicka på e-fakturan så får du upp den på skärmen. Du ser alla 

avier för kommande kvartal och kan godkänna alla på en gång. Om alla uppgifter stämmer 

godkänner du fakturan och beloppet betalas automatiskt på förfallodagen. Om någon uppgift 

inte stämmer, avvakta med att godkänna fakturan och kontakta HSB Dalarna, 

info.dalarna@hsb.se eller telefon 0243-25 71 00. 

Kan e-fakturorna betalas automatiskt liksom autogiro? 

I de flesta internetbanker kan du anmäla autobetalning. Då får du en e-faktura, men den 

betalas med automatik efter det att du godkänt autobetalningen en gång. 

Hur avslutar jag e-faktura? 

Du avanmäler tjänsten på din internetbank. Nästa kvartalsavisering får du avier på papper. 

Observera att alla avier i innevarande kvartal måste betalas som e-faktura. 

Dina OCR-nummer för innevarande kvartals avier finns även under Mina sidor på 

www.hsbportalen.se 

 


