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SE-CVR nummer tjek 

Det er muligt fra Navision at tjekke debitors og kreditor SE/CVR nummer 

mod VIES fra debitor- eller kreditor kortet eller via en kørsel i 

opgaveplanlæggeren. 

OBS der kan opleves udløb af svartid på VIES eller at der slet ikke kan 

slås op – det supporterer JMA IKKE. Man kan evt. prøve igen lidt senere. 

Følgende beskrives her 

 Bekræft SE/CVR nummer 

 Opsætning til VIES 

 Opsætning til opgaveplanlægger 

 Opsætning af SE/CVR nummer - Vigtig 

Bekræft SE/CVR nummer 

 

På debitor kortet (Økonomistyring – Tilgodehavende – Debitor) kan SE-

CVR nummer tjekkes op mod VIES. 

 

Klik på knappen til højre for SE/CVR-nr. 
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Første gang man kommer ind i billedet vil der dannes en linje med at 

SE/CVR-nr. ikke er bekræftet 

Når der klikkes på knappen Bekræft SE/CVR-nr. tjekkes der ud mod VIES 

og der returneres med om SE/CVR-nr. er gyldig og hvilket navn og 

adresse, der er knyttet til SE/CVR-nr. 

Status kan være: Ikke bekræftet, Gyldig eller Ugyldig. 

Opsæt til VIES 

 

Økonomistyring – Opsætning – Regnskabsopsætning 

Under panelet Rapportering angives URL-adresse som er 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/services/checkVatService 

 

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/services/checkVatService
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Tjek SE/CVR-nr. i opgaveplanlægger 

 

Opsætning – IT-administration – Planlægningsopgave 

Der kan i en planlægningsopgave opsættes en rapport, der tjekker 

henholdsvis debitor og kreditor. 

Rapporterne kører og opdater CVR/SE-nr. loggen (der dannes ikke 

udskrift af poster)  

*** OBS der logges ikke at server hos VIES er optaget eller nede *** 

hverken i CVR/SE-nr. loggen eller i opgaveloggen 

Rapport 6052602 Validate VAT Reg. No. Customer (Tjek Debitor) 

Rapport 6052603 Validate VAT Reg. No. Vendor (Tjek Kreditor) 

 

Opsæt af SE/CVR-nr. 

 

For at funktionen Bekræft SE/CVR-nr. fungerer, skal der både på 

debitor/kreditor: 

 Angives en landekode og på landekoden skal der også være angivet 
en EU-landekode 

 SE/CVR-nr. skal starte med en landekode (f.eks. DK ved danske 
kunder) 

 

 



SE-CVR nummer tjek                  
 

 

25.6.18 4 

 

Opsæt af CVR/SE-nr. 

Opsætning – Programopsætning – Generelt – Lande/områdekode 
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Angiver formatet for et lands/områdes SE/CVR-nr. 

Du kan bruge følgende tegn for variabler: 

 # Her kan du indtaste et tal. 

 @ Her kan du kun skrive et bogstav (a-z eller A-Z). 

 ? Her kan du skrive et hvilket som helst tegn. 

Der kan bruges andre tegn end dem, der er anført ovenfor, hvis tegnene 

altid er til stede i et lands/områdes SE/CVR-nr. 

Når der indtastes et SE/CVR-nr. på debitor/kreditor valideres 

indtastningen mod ovenstående opsæt. Eks. DK 99 99 99 99 

 


