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Kontakta alltid en juridisk rådgivare om du råkar ut för en bluffaktura.

Vad är en bluffaktura?
Det är en faktura som skickas ut till företag för varor eller tjänster de inte beställt eller som de vilseletts att beställa.
Något företag som ägs av en s k ”målvakt” skickar ut fakturor som ser ut som
andra legitimerade företags fakturor. I all stress är det lätt att de betalas och
då är det näst intill omöjligt att hämta tillbaka pengarna.
Om du märker att det är en bluffaktura ska den bestridas och skickas tillbaka
omedelbart.

Betala aldrig!
Enligt många näringslivsorganisationer och bl a Anders Olofsson, kriminalkommissarie på Polisen Bedrägeri ges samma råd - du ska aldrig betala, utan
bestrida fakturan och polisanmäla brottet direkt.
- svt.se den 23 jan 2013.

Bestrid alltid din fordran
Det är inte svårt att bestrid en faktura som är fel och inte svårare att bestrida
en faktura som är en bluffaktura [bestrida betalningsansvar].

Gör så här!
När du får en bluffaktura ska du göra så här,
1.
Stryk ett diagonalt streck över fakturan och skriv.
Datum [ t ex 25 mars 2013]
”Bestrider betalningsansvar på grund av att avtal ej föreligger”
eller,
Datum [ t ex 25 mars 2013]
”Bestrider betalningsansvar på grund av vilseledande marknadsföring”
eller, skriv följande text på fakturan.
Datum [ t ex 25 mars 2013]
”Jag bestrider denna faktura på grund av att jag inte beställt någon vara eller
tjänst från ert företag. Jag har polisanmält ärendet för bedrägeri.”
Förpliktelse
Om du tror att det finns risk för att någon typ av förpliktelse föreligger .
Datum [ t ex 25 mars 2013]
”Vi bestrider betalningsansvar. Eventuellt avtal är ingånget genom ett vilseledande från er sida och avtalet är därför ogiltigt enligt 30 § avtalslagen.
2.
Tag en kopia på fakturan, med din text, och skicka den med en anmälan till
polisen.
3.
Tag en kopia av fakturan som du behåller.
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4.
Skriv aldrig under med ditt namn eller signatur.
5.
Skicka tillbaka bluffakturan med rekommenderat brev till angiven adress.
maila till angiven e-postadress eller faxa den.
(glöm inte att skriva ut, skriva på, skanna in och skicka tillbaka)
6.
Spara alla korrespondens. Om den går via mail, skriv ut och arkivera.

Polisanmälan
Om det är en falsk faktura, s k bluffaktura rör det sig om bedrägeri.

Hot och skrämsel
I Sverige är vi inpräntade med att vi hamnar hos Kronofogden om vi inte betalar i tid. Det skrämmer de flesta, per automatik, att betala. Men, det är just
det vi inte ska göra.
Tidningen Företagaren [3/2013] ger följande råd när vi blir hotade med olika
åtgärder.
Kronofogden
Om du får ett betalningsföreläggande ska du bestrida kravet och skicka det
åter direkt, med vändande post. Om fordran fastställs som skuld är du fast
och måste betala, annars blir det indrivning.
Indrivning
Om du får ett betalningsföreläggande ska du bestrida kravet och skicka det
åter direkt, med vändande post.
Betalningsanmärkning
En betalningsanmärkning uppkommer om ett betalningsföreläggande inte
betalas eller bestrids, så bestrid en bluffaktura direkt.
Domstol
Om det går så långt måste du anlita juridisk hjälp. Då hopas jag du är
medlem hos Företagarna vars jurister kan bistå.

Om ingen betalar
Betala inte! Om ingen betalar finns det ingen marknad kvar för fakturaskojarna.
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