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1 Indledning
Dette dokument beskriver DATEAs krav til indholdet af elektroniske fakturaer (e-fakturaer). Såfremt I ikke
allerede bruger elektronisk fakturafremsendelse kan I gøre brug af www.tast-selv.dk. Her er det muligt for
leverandører at fremsende fakturaer til DATEA.

1.1.

Generelle fakturakrav

Fakturaer som fremsendes til DATEA skal overholde de generelle fakturakrav såsom:


Sælgers selskabsnavn, adresse og CVR-nr.



Fortløbende fakturanummer samt fakturadato



Købers navn og adresse



Leveringsdato, hvis den afviger fra fakturadatoen



Leveringsadresse og vor reference (rekvirenten) *



Mængden og arten af de leverede varer eller ydelser (inkl. arbejdets art)



Varens/ydelsens pris uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet
i prisen pr. enhed



Betalingsbeløb og valuta (Ved fakturering i anden valuta end DKK eller EUR skal valutakurs eller
momsbeløb i DKK anføres)



Gældende momssats og momsbeløb



Sælgers bankkonto, FI-streng eller IBAN-nr. og SWIFT-kode

HUSK altid at anføre DATEAs ejendomsnummer i et af de 3 felter, som angivet under pkt. 2.4. .
Ved fakturering fra andre EU-lande uden moms skal køberens momsnummer være angivet. Momsnummeret
angives som ”DK” plus det 8-cifrede cvr- eller se-nr. Det skal også fremgå at køberen skal beregne moms af
købet fx ved at anføre ”reverse charge”.
Overholder fakturaen ikke ovenstående krav, forbeholder DATEA sig ret til at afvise og returnere fakturaen til
Leverandøren.
* angives enten ved navn, projekt nummer eller initialer. Hvis fakturaen omfatter arbejde udført på et lejemål
skal lejemålsnummer (fx.78012-2001) samt adressen på det pågældende lejemål fremgå af fakturaen.

2 Forudsætninger for elektronisk modtagelse af faktura
2.1 VANS og NemHandel modtager
DATEA har indgået samarbejde med DIGITAL CAB ApS, som modtager af indkommende e-fakturaer på det
danske VANS netværk og NemHandel for DATEA . Det betyder at DATEA ikke modtager e-faktura direkte.
DATEA kan modtage OIO-dokumenterne via VANS netværket eller NemHandel med følgende profiler:
OIOXML Elektronisk Regning
OIOXML Elektronisk Regning LæsInd
Procurement-BilSim-1.0
urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0
Procurement-BilSimR-1.0
Reference-Utility-1.0
Reference-UtilityR-1.0
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2.2 DATEAs EAN-nummer
DATEA har mulighed for at modtage e-faktura i dansk format (OIOXML og OIOUBL):
DATEAs GLN (EAN-nummer) er: 5790002190902

2.3 Specielle fakturaoplysninger
DATEA - Ejendomsnummer (5 cifre)

Leverandøren skal sikre, at denne information er modtaget i forbindelse med ordremodtagelsen, så
ejendomsnummeret efterfølgende kan anføres på fakturaen. Såfremt DIGITAL CAB modtager en faktura
uden et korrekt anført DATEA ejendomsnummer vil fakturaen blive returneret til leverandøren.

2.4 Placering af specielle oplysninger
Ejendomsnummeret skal være indsat i et af følgende felter for at blive valideret korrekt:

Ved fremsendelse i OIOXML format
Contents
OIOXML fields
DATEA – Ejendomsnummer
ReferencedOrder/BuyersOrderID
DATEA – Ejendomsnummer
BuyerParty/AccountCode
DATEA – Ejendomsnummer
BuyerParty/BuyerContact/ID
Ved fremsendelse i OIOUBL format
Contents
DATEA – Ejendomsnummer
DATEA – Ejendomsnummer
DATEA – Ejendomsnummer

OIOUBL fields
OrderReference/ID
AccountingCost
AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID

2.5 Supplerende informationer
Såfremt der er behov for supplerende oplysninger, skal det præcise format og indhold aftales med DATEA.
Informationerne må kun placeres i ”Fritekstfeltet”.

3 Kontakt
Leverandørhenvendelser af teknisk karakter herunder placering af ejendomsnummer skal ske til e-mail
servicedesk@digitalcab.dk eller ved kontakt til DIGITAL CAB på tlf. 3250 2301.
Alle øvrige leverandørhenvendelser vedrørende fakturastatus og betalinger skal ske ved e-mail til
Bogholderi@datea.dk eller ved kontakt til DATEA på tlf. 4526 0102.
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4 Praktiske eksempler
Herunder følger en række praktiske eksempler på faktura i OIOXML og OIOUBL, der begge opfylder de generelle
fakturakrav samt indeholder et 5 - cifret ejendomsnummer.

4.1 OIOUBL-Invoice
Her ses en OIOUBL-faktura, hvor det 5-cifrede ejendomsnummer er markeret med rødt. Det ses herved, at
ejendomsnummeret indsættes som ”Købers Ordrenummer”:

Figur 1: Korrekt OIOUBL-Invoice
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I den rå XML for OIOUBL-Invoice ses det, at ejendomsnummeret skal angives i feltet
ReferencedOrder/BuyersOrderID (markeret med gult):

Figur 2: Placering af ejendomsnummer som ’Købers Ordrenummer’ i OIOUBL
Figur 3: Placering af Ejendomsnummer i OIOUBL-Invoice

I OIOUBL kan ejendomsnummeret også angives som dimensionskonto:

Figur 3: Placering af ejendomsnummer som ’Dimensionskonto’ i OIOUBL
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I OIOUBL kan ejendomsnummeret også angives som kontakt-ID:

Figur4: Placering af ejendomsnummer som ’Kontakt-ID’ i OIOUBL
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4.2 OIOXML
Her ses en OIOXML-faktura, hvor det 5-cifrede ejendomsnummer er markeret med rødt. Her er nummeret også
angivet som ”Købers Ordrenummer”.

Figur 1: Korrekt OIOXML-Faktura

I den rå XML for OIOXML ses det, at ejendomsnummeret angives i feltet ReferencedOrder/BuyersOrderID
(markeret med gult):

Figur 2: Placering af ejendomsnummeret som ’Købers Ordrenummer’ i OIOXML

I OIOXML kan ejendomsnummeret også angives som dimensionskonto:
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Figur3: Placering af ejendomsnummeret som ’Dimensionskonto’ i OIOXML

I OIOXML kan ejendomsnummeret også angives som kontakt-ID:

Figur4: Placering af ejendomsnummeret som ’Kontakt-ID’ i OIOXML
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