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Høring - Standard Audit File Tax (SAF-T) - Standard dataformat for 
gjengivelse av elektronisk regnskapsmateriale

1. Bakgrunn
Forsvarsdepartementet (FD) viser til Finansdepartementets brev, datert 28. juni 2016 
vedrørende standard dataformat for gjengivelse av elektronisk regnskapsmateriale.

2. Drøfting
FIN foreslår at det i ny § 7-8 i forskrift til bokføringsloven, innføres en plikt til gjengivelse av 
bokførte opplysninger i standardisert form. Standardfilen skal inneholde 
transaksjonselementene kontospesifikasjon (hovedbok) og kunde- og 
leverandørspesifikasjon (reskontro). Det foreslås at Skattedirektoratet skal fastsette innholdet 
og formatet ved gjengivelse av elektronisk regnskapsmateriale i standardisert form. Med 
dette vil det nå bli innført et SAF-T-format (Standard Audit File - Tax) i Norge. Forskriften er 
foreslått å tre i kraft for bokføringsperioder som begynner 1. januar 2017 eller senere.

FD støtter forslaget om innføring av en standardisert rapportering av transaksjoner, men har 
følgende kommentarer:

1. Regnskapet til Forsvaret og Nasjonal sikkerhetsmyndighet er gradert informasjon.   
FD forutsetter derfor at virksomheter med et slikt regnskap har mulighet for å søke 
om unntak fra detaljeringsnivået som er foreslått. 

2. Tiden er kort til å vurdere og implementere de nødvendige systemtekniske 
endringene denne endringen krever. Det er ønskelig å unngå forstyrrelser i form av 
systemoppgraderinger i den mest hektiske regnskapsperioden, desember–april. I 
årsavslutningsperioden er Forsvaret avhengige av at systemer og eget personell er 
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tilgjengelige. FD foreslår derfor at innrapporteringen på SAF-T-format gjøres frivillig 
fra 1. januar 2017, og obligatorisk fra 1. januar 2018.  

3. Konklusjon
FD støtter forslaget om innføring av en standardisert rapportering av transaksjoner, men 
forutsetter at virksomheter med et gradert regnskap har mulighet for å søke om unntak fra 
det detaljeringsnivået som er foreslått. 

Tiden er kort til å vurdere og implementere de nødvendige systemtekniske endringene denne 
endringen krever fra og med 2017, og foreslår derfor at innrapporteringen på SAF-T-format 
gjøres frivillig fra 1. januar 2017, og obligatorisk fra 1. januar 2018.

Med hilsen

Dagfinn Chr. Selvaag (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                          Per Overgaard
                                              rådgiver
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