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Godkännande av annan betalare vid e-faktura

Jag godkänner att mina fakturaspecifikationer skickas till betalaren.

Resenärens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

Betalarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

Resenärens underskrift  

Resenärens förnamn och efternamn

Betalarens förnamn och efternamn

Datum 

Du som resenär måste godkänna om någon annan ska betala dina e-fakturor, eftersom betalaren 
får dina faktura specifikationer. I fakturaspecifikationerna finns information om dig, till exempel ditt 
namn, kundnummer och postadress. Där finns även information om de resor som du har gjort 
under en månad. Du som är betalningsansvarig för ett barn skriver under i resenärens fält.

Kundservice för Postadress Webbplats
färdtjänst och sjukresor Färdtjänsten www.fardtjansten.sll.se
08-720 80 80 Box 30103
Helgfri vardag 7−20 104 25 Stockholm 

Resenärens personuppgifter

Betalarens personuppgifter

Skicka ditt godkännande till:

Färdtjänsten
Box 30103
104 25 Stockholm
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Godkännande av annan betalare vid e-faktura

Jag godkänner att mina fakturaspecifikationer skickas till betalaren.

Resenärens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

Betalarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

Resenärens underskrift  

Resenärens förnamn och efternamn

Betalarens förnamn och efternamn

Datum

Du som resenär måste godkänna om någon annan ska betala dina e-fakturor, eftersom betalaren 
får dina fakturaspecifikationer. I fakturaspecifikationerna finns information om dig, till exempel ditt 
namn, kundnummer och postadress. Där finns även information om de resor som du har gjort 
under en månad. 

Om du är betalningsansvarig för ett barn som har färdtjänst, skriver du under i resenärens fält.

Kundservice för Postadress Webbplats
färdtjänst och sjukresor Färdtjänsten www.fardtjansten.sll.se
08-720 80 80 Box 30103
Helgfri vardag 7−20 104 25 Stockholm

Resenärens personuppgifter

Betalarens personuppgifter

Skicka ditt godkännande till:

Färdtjänsten
Box 30103
104 25 Stockholm
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Markera vilken typ av fakturor ditt godkännande gäller för.  

Gäller för både färdtjänst och sjukresorSjukresorFärdtjänst
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