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

regnskapsmateriale – høringsuttalelse.   

Vi viser til oversendelse 28. juni 2016 fra Finansdepartementet som gjelder utkast til 

høringsnotat om endringer i bokføringsforskriften med videre. 

 

Etter Nærings- og fiskeridepartementets oppfatning er redegjørelsen om administrative og 

økonomiske konsekvenser for lite konkret hva gjelder krav til belastninger og kostnader for de 

næringsdrivende. Dessuten er det ikke tydelig hvilken nytte forslaget vil gi for virksomhetene. 

Blant annet mangler det en analyse av hvordan virksomhetenes størrelse vil påvirke forslagets 

nytte og kostnader. Det går frem i utkastet til høringsnotat at: 

(D)et kan skje at kostnaden fra systemutviklerne veltes over på de næringsdrivende som 

umiddelbart ikke kan se å få de store fordelene. Selve formatet kan også fremstå som 

formalistisk og teknisk. Dette kan innebære at det for de næringsdrivende blir vanskelig å 

følge og forstå hvilke opplysninger som blir rapportert, særlig for mindre virksomheter. 

 

Det er med andre ord betydelig usikkerhet om hvordan forslaget vil berøre næringslivet. 

Nytteverdien for virksomhetene er uklar, og løsningen kan føre til en redusert oversikt for den 

ansvarlige i virksomheten.  

 

Forslaget fremstår på denne bakgrunn som utilstrekkelig utredet. Det er nødvendig å 

undersøke grundigere hvordan norsk næringsliv blir berørt av forslaget til pliktig bruk av et 

standard dataformat ved rapportering fra elektronisk førte regnskap. Det må etter vår 

oppfatning undersøkes nærmere om den samfunnsøkonomiske nytten av forslaget er stor nok 

til å oppveie de belastninger tiltaket representerer for næringslivet. Især gjelder dette 

situasjonen for små og mellomstore virksomheter. For det siste gjelder at det må vurderes 



terskelverdier også når det gjelder plikt for elektronisk innrapportering, i og med at slike anses 

hensiktsmessige på området for plikt til oppbevaring. Det bør også vurderes om fraværet av 

en terskelregel i forslaget til ny § 7-8 i forskrift til bokføringsloven innebærer at mindre 

virksomheter i praksis ikke lenger kan nyte godt av unntaket om elektronisk oppbevaring jf 

bokføringsforskriften § 7-7 og bokføringsloven § 13 b.  
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