Til våre leverandører

Otera går over til EHF faktura fra 01. januar 2015
Otera AS og Otera Infra AS går over til elektronisk faktura og dere er en av de vi har mottatt
faktura fra i løpet av de to siste årene. Derfor mottar dere dette brevet.
Som følge av Oteras nye retningslinjer for behandling av inngående faktura, vil vi (se
vedlegg) kun motta elektroniske fakturaer fra og med 1. januar 2015.
Vårt mål er å redusere kostnadene for oss som selskap og dere som leverandør. I tillegg vil det
bety redusert behandlingstid, økt kvalitet og at vi sammen gjør en felles innsats for miljøet
ved å redusere papirbruken.
I vedlagte dokument vil dere finne informasjon om hvilke selskaper dette gjelder, hvordan
dere som leverandør går frem for å levere en elektronisk faktura og hvilke krav som stilles til
merking av fakturaene. Vi vil understreke at PDF-faktura og andre formater som sendes per epost ikke regnes som en elektronisk faktura.
Vi ber om at dere gjennomfører de tiltak som er nødvendig i deres egne systemer og rutiner
for å kunne tilfredsstille våre krav. Siste frist er 01. januar 2015
På forhånd takk for at dere hjelper oss å nå et viktig mål.

Med hilsen
Otera Infra AS

Vedlegg – Krav til elektronisk faktura
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Vedlegg – Krav til elektronisk faktura
Fra 01.01.15 vil det ikke lenger være mulig å sende faktura, kreditnota eller purring på
papir eller epost til selskapene i tabellen under. Etter denne datoen vil faktura,
kreditnota og purringer som sendes på papir i ordinær post eller på epost, bli returnert
til avsender.
Kravet gjelder for inngående fakturaer til følgende selskaper:
Organisasjonsnummer
989249819
995845067

Navn
OTERA AS
OTERA INFRA AS

F.o.m 01.01.15 benyttes en av følgende metoder for å sende faktura til oss:
1. EHF - Elektronisk Handelsformat
For mer info se http://www.anskaffelser.no/hvordan-komme-i-gang-kjoper/komme-igang-med-ehf/sende-faktura-som-leverandor .
Det kreves ingen testfaktura før oppstart, men det gjøres oppmerksom på at
fakturafiler som ikke tilfredsstiller referansekravene vil bli avvist og returnert.
2. Løsninger for å generere faktura i EHF format for dem som ikke har denne
tjenesten i sitt økonomisystem.
Det finnes flere ulike løsninger på markedet for å lage EHF faktura. Disse kan søkes
opp via internett. For mer informasjon om disse se
https://www.anskaffelser.no/verktoy/fakturasystemer-som-kan-levere-elektroniskhandelsformat-ehf
Som en ser er det mange alternativer og mange ulike prismodeller, her under er noen
eksempler:
https://www.ehfportal.no/loesning_tast
https://www.sendregning.no
https://conta-faktura.no/
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Krav til referanser for fakturaen
Alle fakturaer må ha en referanse. Nedenfor er det gitt en forklaring på de ulike referansene:
1. Fakturamottaker (Deres ref felt): Dette er navn på avdelingsleder eller prosjektleder
som attesterer faktura hos oss. Navn skrives med både fornavn og etternavn. Ingen
forkortelser i navnet. Dette kriteriet må være fullstendig.
Feltet er obligatorisk i EHF og må inneholde korrekt verdi.
EHF referanse: AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID

2. Prosjekt nr. Benyttes dersom prosjektnr foreligger.
EHF referanse: ContractDocument/ID

3. Bestillingsnr. Benyttes dersom bestilling foreligger.
EHF referanse: OrderReference/ID

4. Tilleggsreferanser: Her kan referanser som ikke er dekket over angis. Mer enn en
tilleggsreferanse kan angis
EHF referanse: AdditionalDocumentReference/ID

Fakturasender er ansvarlig for at denne informasjon kommer med på faktura, og at den er
riktig.
Øvrige krav
I våre standard avtalevilkår fremgår det at vi har netto 45 dagers betalingsbetingelser. Dersom
ikke noe annet er avtalt, forutsettes det at fakturaen er i samsvar med dette. Frakt og
eventuelle fakturagebyrer må være avtalt på forhånd. Våre standard leveringsbetingelser er i
henhold til INCOTERMS 2010– DDP (fritt levert). Vi aksepterer normalt ingen
fakturagebyrer.
Fakturaer som ikke tilfredsstiller våre krav vil bli avvist. Fakturaer skal IKKE sendes i
ordinær post eller på epost. Disse vil bli returnert til leverandøren/utsteder.
Har dere spørsmål? Send e-post til EHF@otera.no eller ring 99 33 12 40.

Med hilsen
Otera Infra AS
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