SLIK GÅR DU FREM FOR Å FAKTURERE I EHF-FORMAT
BAKGRUNN
Fra 1.1.2013 kan du ikke lenger sende vanlig papirfaktura til staten/offentlige virksomheter. I løpet av året er det
sannsynlig at de fleste kommuner også forlanger fakturaer i EHF-format, noen gjør det allerede, Oslo kommune er
snart i gang, og flere kommer. Generelt næringsliv følger etter, flere av de største firmaene har ordningen.
Privatmarkedet er ikke en del av ordningen og vil heller ikke blir det; her er det e-faktura via nettbank, avtalegiroer
og slike ordninger som gjelder.

HVILKE TIDSSKRIFTER PÅVIRKES AV ORDNINGEN
Kravet fra staten påvirker eller vil påvirke fakturarutiner til alle tidsskrifter som fakturerer abonnement, annonser
eller annet til det offentlige, og ganske snart også kommuner og vanlige firmaer.

FAKTURER LOVLIG
I følge Bokføringsloven er det ikke er tillatt å fakturere i systemer som har mulighet for å endre eller erstatte
utstedte fakturaer, f.eks. Excel. En fakturautsteder skal alltid oppgi organisasjonsnummeret sitt på fakturaen, og den
som mottar/betaler plikter også å forsikre seg om at organisasjons-nummeret er påført på en inngående faktura.
For å fakturere lovlig må du velge ett av disse tiltakene:
Kjøpe et fakturaprogram.
Sette ut fakturering til et firma som er godkjent som aksesspunkt, f.eks. SendRegning.no eller tilsvarende
Laste ned et gratis fakturaprogram, men vær oppmerksom på at du ikke får support hvis du skulle trenge det.

For å fakturere i EHF-format må du velge ett av disse:
Sørge for at programmet du laster ned eller kjøper støtter EHF-format.

Hvis nødvendig, oppgradere fakturaprogrammet du bruker til en nyere versjon som støtter EHF-format. Fakturerer
du ute, forsikre deg om at systemet som brukes støtter EHF.

Sette ut all fakturering til firma som er godkjent som aksesspunkt, f.eks. SendRegning.no eller tilsvarende.
Fakturere som vanlig, men fakturaer som må ha EHF-format, faktureres via SendRegning.no eller tilsvarende. Dvs. to
fakturasystemer med fakturanummerserier som ikke kan krysse hverandre.

ANNET
Det kan lønne seg å gjøre en avtale med banken om KID-nr hvis du har over ca. 250 fakturamottakere, litt avhengig
av hvor mange fakturaer som sendes pr. år.
SendRegning.no kan være behjelpelig med å fylle ut søknadsskjemaet.
Er du allerede kunde hos SendRegning.no, så vil vår rabatt gjelde deg også. Gi beskjed til Espen Gjester.

SEND.REGNING.NO
Er vår samarbeidspartner når det gjelder fakturering i EHF-format. Norsk Tidsskriftforening har fått en rabatt på 30%
på veiledende priser, gjeldende for alle medlemmer.
Espen Gjester hos SendRegning.no er behjelpelig med å svar på alle spørsmål vedrørende avtalen og alle praktiske
ting for å komme i gang.
For å få rabatten, må du sende en e-post til Espen Gjester slik at han får åpnet avtalen for deg.

PRISER UTEN MVA OG UTEN RABATT 30%
Utsendelse på e-post, kr. 8,- pr stk.
Utsendelse i EHF-format, kr. 11,- pr. stk.
Utsendelse av papirfaktura, kr. 32,- pr. stk (inkl. pakking, konvolutt, porto)
Du registrerer deg i systemet og fakturerer selv. Dette gjør du direkte på hjemmesiden deres.
Her finner du også alle andre opplysninger, priser osv. Enkelt og greit – da er du i gang!
(For full implementering av fakturasystemet hos deg, med både utsending og mottak av EHF-fakturaer, vil det koste
kr. 9100,- per år. Sannsynligvis vil dette ikke være aktuelt for noen tidsskrifter nå.)

