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Comitel overtager majoriteten i

Spændende ny investering i firma, som sælger systemer, der sikrer overholdelse af regler, som de fleste firmaer ikke overholder!
Comitel får omkring 100
henvendelser om året med
opfordring til at investere i
andre firmaer.
Mindre end 1% slipper gennem nåleøjet.
Så hvad er det unikke ved
FakturaIT?
Fakturakopier

De fleste både små og store
foretagender overholder ikke
følgende regel:
Hvis man ikke opbevarer
salgsfakturaer som papirkopier, skal de siden hen kunne
udskrives i præcis den form,
som de oprindelig havde - i
op til 5 år efter udstedelse (i
Danmark).
Stiller man dette spørgsmål
til økonomichefer, svarer de
typisk ja, men de siger ja til,
at fakturaerne kan udskrives
igen, men i den form, som
økonomisystemet lige nu er
opsat til. Er der sket ændringer i lay-out, firma-adresse

eller andre oplysninger, vil
fakturaudskriften vise de
oprindelige oplysninger, men
ikke nødvendigvis sådan,
som den oprindelige faktura
så ud for 5 år siden. Sådan er
de fleste, selv store økonomisystemer indrettet. FakturaIT
sikrer, at en gammel faktura
til enhver tid kan udskrives i
præcis den form, som den
oprindelig så ud.
Momsnummervalidering

Alle firmaer, som eksporterer til andre EU-lande, ved,
at man kan sælge momsfrit
til andre EU-lande på be–
tingelse af, at køberen har et
gyldigt momsnummer. Man
kan manuelt tjekke dette
ved opslag i en fælles EUdatabase på nettet. Nogle
revisionsfirmaer tilbyder at
køre regneark med lister af
momsnumre gennem validering, men hvor ofte gøres

det? Hver eneste gang en
faktura sendes til en kunde,
om det er som print, email
med PDF eller i et andet elektronisk format, bliver kunden
automatisk verificeret, og dokumentationen arkiveret og
returneret til afsender.
SKAT har anbefalinger for,
hvor ofte man skal sikre sig,
at momsnumre er gyldige,
men der er næppe nogen firmaer, som sikrer sig validering ved udskrivning af hver
eneste faktura.
Der er også behov for validering af danske momsnumre
ved visse former for salg til
danske kunder, f.eks. ved salg
af taletidskort til mobiltelefoner via danske forhandlere.
Ud fra disse to eksempler er
der mange økonomichefer,
som har fået røde ører, når
de blev præsenteret for FakturaITs løsninger.

I anledning af Comitels investering udtaler manden bag
FakturaIT, Lars Bo Koch, følgende:
“Jeg er rigtig glad for at
kunne fortælle, at FakturaIT
er blevet en del af Comitel
Gruppen. For nuværende og
fremtidige samarbejdspartnere betyder det, at vi får
endnu mere fokus på vores
speciale, at hjælpe kunderne

Lars Bo Koch
stiftede FakturaIT
i 2009

frem mod 100% elektronisk
fakturering”, siger Lars Bo
Koch.”
“FakturaIT er specialister indenfor faktura håndtering
og processer. Løsningerne er
altid 100% compliant i forholdet til lovgivning, regler

og retningslinjer. FakturaIT
hjælper kunderne helt i mål
med elektronisk fakturering
uafhængig af dataform og format. Alle dokumenter sættes
til rådighed i et elektronisk
arkiv, der enkelt kan genfindes af afsender, modtager,
revisionen eller myndighederne. Det nyeste produkt, EU
VAT Validator, er allerede en
succes. Løsningen erstatter
de manuelle processer med
verificeringen af EU momsnumre hos virksomhederne
og sikrer en automatisk
momsnummer-verificering af
alle udgående EU-fakturaer.
Løsningen efterlever 100%
SKAT’s krav i forhold til
sporbarhed, validerings-hyppighed og den dokumentation, som skal fremvises på
forlangende.
Du er velkommen til at prøve
løsningen ved at sende en
email til test_vat@fakturait.
dk eller ring 70 20 90 06.”

Peer Kølendorf
Adm.direktør
Comitel-Gruppen

Hvorfor investerer
Comitel i FakturaIT?
Comitel investerer først og
fremmest i mennesker, fordi
vores erfaring siger, at det er
mennesker, som gør forskellen mellem succes og fiasko,
selv om forretningsidéen er
den samme.
Det er evnen til at eksekvere,
som er helt afgørende, og
Lars Bo Koch har bevist, at
han har kunnet skabe forretning ud af idéen.
FakturaIT vil kunne blive en
succes uden Comitel, men
vi kan tilføre midler og netværk, som kan fremskynde
væksten.
Og så er det vigtigt, at
kunderne kan føle sig sikre
på firmaets beståen, når FakturaIT nu er blevet et datterselskab i Comitel-Gruppen.

