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Bilag 1, fakturakrav til leverandøren, hvis du vælger frit leverandørvalg: 

 
Hvis du vælger en anden leverandør end kommunens skal du aflevere nedenstående information til 
din leverandør: 
 
Vigtig information til leverandøren vedrørende fakturering og betaling. 
 
Alle fakturaer skal overholde standarderne bag Nem Handel (OIOUBL og OIORASP). 
Aarhus Kommune understøtter følgende Nem Handels modtagerprofiler: 

• OIOXML Elektronisk Regning 

• Procurement-BilSim-1.0 

• urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0 

• Reference-Utility-1.0 
 
Fakturaer skal fremsendes elektronisk. Administrativ Service modtager ikke elektroniske fakturaer fra LÆS 
IND bureauer.  
Aarhus Kommune betaler ingen form for gebyrer. 
Fakturaen skal fremsendes løbende, når produktet er udleveret i henhold til gældende bevilling.  
Med udleveringstidspunkt menes det tidspunkt hvor hjælpemidlet, i endelig stand og i henhold til bevillingen 
er udleveret til borgeren.  
Den fakturerede pris skal være identisk med prisen på leveringstidspunktet.  
 
Såfremt der konstateres afvigelser mellem det bevilgede og det fakturerede vil fakturaen blive afvist, med 
krav om en kreditnota på beløbet og en ny faktura som svarer til det bevilgede beløb.   
Evt. fakturaer for produkter, som er udleveret uden gældende bevilling vil tilsvarende blive afvist med krav 
om en kreditnota på beløbet. 
 
Såfremt borgeren i forbindelse med brug af frit valg får en merudgift, skal Leverandøren udstede en faktura 
på merudgiften direkte til borgeren. Borgeren skal selv betale sin eventuelle andel direkte til Leverandøren. 
Disse transaktioner er Aarhus Kommune uvedkommende, dog skal det fremgå af fakturaen til Aarhus 
Kommune, at borgers eventuelle egenbetaling er fratrukket. 
 
Ved kreditnota: På kreditnotaer skal det tydeligt angives, hvilken faktura kreditnotaen skal udligne. 
Aarhus Kommunes betalingsbetingelser er fakturaens fremsendelsesdag plus 30 kalenderdage. 
 
Ud over nødvendige oplysninger skal der af fakturaen fremgå: 

• Navn, adresse og cpr. nummer på leveringssted/den enkelte borger - den borger som har modtaget 
varerne. Oplysningerne skal angives i feltet Leveringspart. 

• Leveringsdato - den dato, hvor levering af varerne foretages eller afsluttes, forudsat at en sådan 
dato er forskellig fra fakturadatoen. Leveringsdatoen skal være entydig.  

• Dato på den bevilling, som varen er udleveret efter, skal angives i feltet ”Yderligere oplysninger”.  

• Varebetegnelse – varebetegnelsen skal være angivet med varetype med videre og sekundært med 
mærkenavn eller lignende således, at varebetegnelsen letforståeligt, entydigt og klart adskiller 
varerne fra hinanden.   

• Cpr. nummer - for den enkelte borger, som skal lægge sig i kolonnen med overskriften ”Yd. 
modtagernummer” (ydelsesmodtager nummer) på hver enkelt varelinje. 

• Registrantnummer kode / Ydelsesmodtagerkode - er (02) og skal lægge sig i kolonnen ”YMK” på 
hver enkelt varelinje. 

 
Fakturaer skal fremsendes til Administrativ Service, Sundhed og Omsorg, Søren Frichs Vej 36 G, 8230  
Åbyhøj på EAN-nummer: 5790000421527 
 
Vigtig information til leverandøren vedrørende overholdelse af datasikkerhed. 

• Når du behandler en bevilling fra Aarhus Kommune, for at få udbetalt det beløb, som hjælpemidlet 
koster, er det vigtigt, at anføre kundens cpr-nr., så kommunen har mulighed for at identificere 
personen bag bevillingen. Så går processen med udbetaling af det beløb, som du har til gode, også 
meget hurtigere. 
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• Når du sender dokumenter som indeholder cpr. numre til Aarhus Kommune via mail, skal du sende 
dem via en såkaldt ”sikker forbindelse”. Det kan du bl.a. gøre ved anvende denne mail: 
admservice@mso.aarhus.dk 

• Du skal være opmærksom på, at du har tavshedspligt om de personer og hjælpemidler, som du 
sælger via en bevilling fra Aarhus Kommune. Det betyder, at du ikke må have bevillinger med navne 
og andre oplysninger liggende fremme, så fx andre kunder kan se dem, og at du ikke må fortælle 
andre om, hvem der har købt varer på en bevilling i din forretning. 

• Når du har fået udbetalt det beløb, som du har til gode hos Aarhus Kommune, skal du så hurtigt som 
muligt slette de oplysninger, som du har registreret om den kunde, der har købt en vare på en 
bevilling fra Aarhus Kommune. Du er også forpligtet til at makulere udskrifter og andet papir, hvorpå 
der står oplysninger om den person, som har fået bevilliget et hjælpemiddel fra Aarhus Kommune. 

• Du må ikke bruge oplysningerne fra bevillingerne til andre formål end levering af det relevante 
hjælpemiddel og afregning med kommunen. Konsekvensen af at bruge oplysningerne til andre 
formål end levering af det hjælpemiddel, som kommunen har bevilliget, er bl.a., at du overtræder 
persondataloven. De personer, som du uretmæssigt har kontaktet, kan klage til Datatilsynet over din 
behandling af deres oplysninger, og du kan blive undersøgt af Datatilsynet. 

 


