
Simpleko AB rekommenderar att minst 3 styrelseledamöter är attestberättigade när det gäller attest utanför elektroniskt fakturaflöde. 

 
Styrelsens underskrift    (krävs för att attestordningen ska vara giltig) Posta eller mejla till internservice@simpleko.se 
Ort och datum Firmatecknare enligt aktuellt reg.bevis Namnförtydligande 

Ort och datum Firmatecknare enligt aktuellt reg.bevis Namnförtydligande 

 
Användarna förbinder sig att inte lämna användaruppgifter och lösenord till någon annan. Dessa uppgifter får inte heller förvaras på sådant sätt att de kan komma annan tillhanda. Simpleko AB 200608 

  

Simpleko AB                                                        Fyll i uppgifterna i markerade fält digitalt innan utskrift 
Attestordning för Elektronisk fakturahantering (EFH) 
Kundnummer Kundnamn Datum 
      

Org.nr  Denna attestordning ersätter 
alla tidigare versioner. 

 

Granskning                                                                  Om kontering utförs av Simpleko enligt avtal går fakturan först till Simpleko, därefter till 1:a granskare 
1:a granskare Namn E-postadress Belopp fr o m Belopp t o m (valfritt) 
  0 kr  

Valfritt: 2:a granskare Namn E-postadress  Belopp fr o m Belopp t o m 
  T o m gräns ovan +1 kr Obegränsat 

Ev. kommentar angående granskning  

Attest      
1:a attestant Namn E-postadress  Belopp fr o m Belopp t o m (valfritt) 
  0 kr  

Valfritt: 2:a attestant Namn E-postadress  Belopp fr o m Belopp t o m 
  T o m gräns ovan +1 kr Obegränsat 

Ev. kommentar angående attest  

Om ni vill att en enda användare handlägger fakturorna fyller ni endast i steget ”1:a attestant” och lämnar övriga fält blanka.  
 

 
__  Ja, vi önskar ett kostnadsfritt separat konto till rapportsystemet Ekonomiportalen. Kontot är opersonligt och kan användas av flera användare för att nå rapporter. 

Attest av arvoden, löner, utlägg och övriga kostnader utanför elektroniskt fakturaflöde  Attesträtten avser 
Namn Namnteckning Signatur Ensam attesträtt Beloppsgräns vid ensam attesträtt 
     
     
     
     
     

mailto:internservice@simpleko.se

	KundnummerRow1: 
	KundnamnRow1: 
	KundnamnOrgnr: 
	1a granskare NamnRow1: 
	EpostadressRow1: 
	Belopp t o m valfritt0 kr: 
	Valfritt 2a granskare NamnRow1: 
	EpostadressRow1_2: 
	Ev kommentar angående granskning: 
	1a attestant NamnRow1: 
	EpostadressRow1_3: 
	Belopp t o m valfritt0 kr_2: 
	Valfritt 2a attestant NamnRow1: 
	EpostadressRow1_4: 
	Ev kommentar angående attest: 
	NamnRow1: 
	Ensam attesträttRow1: 
	Beloppsgräns vid ensam attesträttRow1: 
	NamnRow2: 
	Ensam attesträttRow2: 
	Beloppsgräns vid ensam attesträttRow2: 
	NamnRow3: 
	Ensam attesträttRow3: 
	Beloppsgräns vid ensam attesträttRow3: 
	NamnRow4: 
	Ensam attesträttRow4: 
	Beloppsgräns vid ensam attesträttRow4: 
	NamnRow5: 
	Ensam attesträttRow5: 
	Beloppsgräns vid ensam attesträttRow5: 
	Ort och datum: 
	Namnförtydligande: 
	Ort och datum_2: 
	Namnförtydligande_2: 
	Datum13_af_date: 
	Check Box14: Off


