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Indledning
Nedenstående vejledning beskriver de nærmere procedurer i forbindelse med tildeling og
håndtering af EAN-lokationsnumre jf. bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder. Vejledningen behandler følgende emner:
-

EAN-lokationsnummer
Fordeling af EAN-lokationsnummer
Tidsfrister
Information til kunder og leverandører

EAN-lokationsnummer
I forbindelse med fremsendelse af elektroniske fakturaer er det væsentligt, at fakturaerne ankommer til den rigtige modtager. Med modtager menes ikke kun den rigtige institution men
også den rigtige lokation, eksempelvis person eller regnskab. For at sikre dette anvendes et
EAN-lokationsnummer, der entydigt identificerer den endelige modtager.
Et EAN-lokationsnummer kan sammenlignes med et telefonnummer, der entydigt fortæller,
hvilken adresse og hvilken telefon, der skal ”aktiveres” ved oprigning til et givent nummer.
Nummeret er således unikt på verdensplan.
Formålet med anvendelse af EAN-lokationsnummer er således at sikre en fuldstændig identifikation af den pågældende myndighed, herunder den konkrete modtager af regningen (eksempelvis kontor eller afdeling). Offentlige myndigheder vil derfor, i henhold til aftale mellem Finansministeriet og EAN-Danmark vedrørende allokering af EAN-lokationsnumre i
oktober 2004 få tildelt en serie EAN-lokationsnumre, som myndigheden herefter har brugsret
til og kan disponere over.
Den overordnede administration af EAN-lokationsnumrene varetages af EAN-Danmark.
EAN-Danmark er en non-profit organisation, hvis formål er at være ansvarlig for EAN-systemet i Danmark.
Foruden varetagelsen af udvikling, vedligeholdelse og videreformidling af standarderne, er
det EAN-Danmarks opgave at sikre, at EAN-lokationsnumre er unikke. Ved unik forstås, at et
givent EAN-lokationsnummer globalt identificerer én lokation. EAN-Danmark sørger for, at
et virksomhedsreferencenummer eller lokationsnummer kun tildeles én virksomhed.
EAN- Danmark definerer EAN-numre således:
” EAN-lokationsnummeret anvendes i EANCOM®/HANCOM® til identifikation af:
o fysiske adresser
o funktionelle enheder/lokaliteter.
Typisk vil det dreje sig om afsender, modtager, køber, sælger, leverandør/producent, udsteder, leveringssted, betalingssted, butikker, interne afdelinger osv.
EAN-lokationsnumre skal anvendes entydigt. Der må således ikke anvendes mere end eet
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nummer pr. formål - ligesom flere lokationsnumre ikke må dække over flere formål, der
skal kunne separeres.”
Kilde: www.ean.dk

EAN-lokationsnumre findes i flere ”varianter”, hvoraf EAN/UPC-nummer EAN-13 er det
mest anvendte. EAN-13-nummeret består af 13 cifre. De 2-3 første er altid et EAN-præfix
(landekode), der for Danmarks vedkommende er 57. EAN præfiks er udelukkende en indikation af landet, hvori virksomheden er tilmeldt, og har intet med produktionsland eller oprindelsesland at gøre. De næste 2 cifre (ciffer 3-4) fortæller, at det er en offentlig myndighed; for
danske offentlige myndigheder er valgt ’98’. De efterfølgende cifre (ciffer 5-12) er et fortløbende nummer, der angiver myndighedens referencenummer. EAN-præfiks (P1 P2) sammen
med myndighedsreferencenummer (R1 – R12) kaldes myndighedspræfiks. Det sidste ciffer (K)
er et kontrolciffer, som udregnes på baggrund af en algoritme - modulus 10.
Det viste skema gælder for et EAN-13 institutionsnummer til offentlige myndigheder.

EAN-præfiks

Virksomhedens referencenummer

Kontrol-ciffer

P1 P2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

K

5 7

9 8 4 8 3 9 3 5 9 1

1

Økonomistyrelsen har købt 1 million EAN-lokationsnumre, der fordeles mellem de offentlige
myndigheder således:
Myndighed
Statslige institutioner
Amtskommunale institutioner
Kommunale institutioner

Første EAN-lokationsnummer
579800000001-8

Sidste EAN-lokationsnummer
579800099999-2

579800100001-7

579800349999-4

249.999

579800350001-0

579800999999-3

649.999

Antal numre
99.999

Fordeling af EAN-lokationsnummer
I brev af 15. oktober 2004 til departementer/amter/kommuner er vedlagt en oversigt over de
EAN-lokationsnumre, som det pågældende departement/amt/kommune er tildelt. For at sikre
at der er et tilstrækkeligt antal EAN-lokationsnumre til rådighed for ministerområdet/amtet/kommunen, er der tildelt et antal, der forventeligt overstiger det konkrete behov.
For ”tværgående” institutioner, eksempelvis tværkommunlae selskaber, tildeles EANlokationsnummer efter følgende retningslinier:
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Centrale myndigheder
Flere kommuner
En eller flere kommuner samt et eller flere amter
Flere amter

Tildelende myndighed
Den kommune, hvor institutionens hovedkontor har til
huse
Den kommune, hvor institutionens hovedkontor har til
huse
Det amt, hvor institutionens hovedkontor har til huse

Myndigheder der allerede benytter EAN-lokationsnumre er ikke forpligtet til at skifte disse
ud, men kan forsat anvende eksisterende EAN-lokationsnumre til elektronisk fakturering.
For at sikre aflevering af eventuelle ”fejlbehæftede” dokumenter vil som minimum de to
første numre i hver nummerserie på hhv. ministerie-/amts-/kommuneniveau være dedikeret til
hhv. ”uanbringelige” dokumenter og dokumenter med inkomplette informationer fra f.eks.
Læs-Ind.
Efter tildeling af nummerserie er det departementets/amtskommunens/kommunens opgave at
fordele de enkelte EAN-lokationsnumre ud til de enkelte institutioner. (For de statslige institutioners vedkommende anbefales det, at hver enkelt institution får et antal EAN-lokationsnumre, der som minimum svarer til antallet af regnskaber.)
Det skal bemærkes, at i henhold til den indgåede kontrakt mellem EAN Danmark og Økonomistyrelsen har de offentlige myndigheder udelukkende en brugsret til de tildelte EAN-lokationsnumre. Eventuelle overskydende numre må derfor ikke videredistribueres til andre.
EAN-lokationsnumre kan udelukkende anvendes til områder, der ligger inden for ”Lov om
offentlige betalinger, m.v.” (L1203 af 27. december 2003).
På Økonomistyrelsens forlangende skal institutionerne/myndighederne derfor kunne dokumentere, hvilke institutioner/myndigheder, der anvender hvilke EAN-lokationsnumre. Helt
konkret har Økonomistyrelsen, på forlangende, behov for følgende oplysninger:
-

EAN-nummer
Virksomhedsnavn
Adresse
Postnummer
Kontaktperson
Telefonnummer
Mail-adresse

I tilfælde af nedlæggelse/sammenlægning af institutioner/myndigheder, må de EAN-lokationsnumre
- der aktivt har været anvendt, og
- som ikke mere skal anvendes af institutionen/myndigheden,
ikke genbruges i en periode på indeværende år plus 5 år. Derved sikres de nødvendige revisionsmæssige transaktions- og kontrolspor. Bemærk endvidere, at institutionen/myndigheden
skal informere samarbejdspartnere (VANS- og systemleverandør samt kunder og leverandører) om EAN-lokationsnumrenes ophør.
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Tidsfrister
For klargøring til anvendelse af EAN-lokationsnumre anbefales følgende tidsfrister:
Opgave

Tidsfrist

Uddeling af EAN-lokationsnumre fra departementet/ amtskommune/ kommune
Eventuel opdatering af institutionens hjemmeside med egne
EAN-lokationsnumre
Eventuel information til kunder og leverandører om egne EANlokationsnumre 1)
For statslige institutioner, der anvender Navision Stat:

November 2004

Hvis myndigheden ikke benytter andre systemer:
Indlæsning af Navision Stat hotfix 4 samt kommunikationsmodul 2)
For statslige institutioner, der anvender Navision Stat:

December 2004
December 2004
Januar 2005

Januar 2005

Indtastning af debitors/kreditors EAN-lokationsnummer i Navision Stat
1)

2)

I Økonomistyrelsens metode til implementering af system til elektronisk fakturahåndtering
er udarbejdet en skabelon til brev til leverandører og kunder. Metoden kan downloades fra
Økonomistyrelsens hjemmeside www.oes.dk.
Information om Navision Stat hotfix 4 samt kommunikationsmodul kan downloades fra
Økonomistyrelsens hjemmeside www.oes.dk.

Information til kunder og leverandører
Økonomistyrelsen har pr. brev informeret samtlige virksomheder med CVR-nummer om
elektronisk fakturering samt princippet ved indførelse af EAN-lokationsnumre. Det skal dog
bemærkes, at Økonomistyrelsen ikke har informeret leverandørerne om de specifikke EANlokationsnumre, der tages i brug i den enkelte myndighed. Denne information skal gives af
den enkelte myndighed senest på ordretidspunktet.
Efter tildeling af EAN-lokationsnumre kan myndigheden eventuelt som en service over for
leverandørerne informere disse om, hvilke EAN-lokationsnumre som er taget i brug hos
myndigheden.
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