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

Vi viser til Finansdepartementets brev av 28. juni 2016 og vedlagte utkast til høringsnotat fra 

Skattedirektoratet med forslag om endringer i bokføringsforskriften. 

 

Det foreslås at det i ny § 7-8 i bokføringsforskriften innføres en plikt til gjengivelse av 

bokførte opplysninger i standardisert form, og at Skattedirektoratet skal fastsette innholdet og 

formatet ved gjengivelse av elektronisk regnskapsmateriale i standardisert form.  

 

Norsk Øko-Forum (NØF) er enig i forslagene, og mener at tiden nå er mer enn moden for å 

innføre et slikt krav. Allerede i forbindelse med arbeidet med bokføringsloven av 2004 ble det 

diskutert om det skulle innføres et krav til standard dataformat. Pga. usikkerhet mht. 

konsekvensene av et slikt krav den gang ble det ikke foreslått innført, men det ble gitt en 

forskriftshjemmel som åpner for å gi regler om dette dersom usikkerheten på dette området 

blir mindre i fremtiden. Etter vår oppfatning – og i likhet med forslaget – er tiden nå inne til å 

fastsette forskrifter med krav til gjengivelse av regnskapsopplysninger i en standardisert form.  

 

Vi har ingen merknader til forslaget om ny § 7-8 i bokføringsforskriften om at plikten til å 

kunne gjengi bokførte opplysninger i standardisert form også skal gjelde for 

bokføringspliktige som omfattes av unntakene i § 7-7 tredje ledd, men som likevel har 

bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig. Det samme gjelder dersom opplysningene 

holdes elektronisk tilgjengelig utover den lovpålagte perioden på tre år og seks måneder. Det 

betyr at alle bokføringspliktige som har bokførte oplysninger elektronisk tilgjengelig, vil ha 

en plikt til å kunne gjengi bokførte opplysninger i standardisert form. Vi er også enig i at 

annet oppbevaringspliktig regnskapsmateriale som oppbevares elektronisk, skal kunne gjengis 

i standardisert form.  

 

Vi er overbevist om at innføring av krav til standard dataformat vil ha positive effekter både 

for skatteetaten og for næringslivet. Dette vil i betydelig grad effektivisere innhentingen av 

regnskapsopplysninger til skattemyndighetene, forkorte tidsbruken på kontrollene og lette 

arbeidsbyrden for de næringsdrivende når informasjonsinnhentingen og –overføringen blir 

standardisert. Vi viser her også til erfaringer fra andre land. Når det er et politisk mål at Norge 

– og Skatteetaten - skal ligge langt fremme i digitaliseringen, kan dette være et av flere gode 
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tiltak i så måte. Det er i hvert fall ingen grunn til at vi på dette området skal henge etter andre 

land som allerede har innført slike krav til standardisering. 

 

Det må være hensiktsmessig at det er Skattedirektoratet som fastsetter innholdet og formatet 

ved gjengivelse av elektronisk regnskapsmateriale i standardisert form. Slike krav vil både 

være tekniske og svært detaljerte og er derfor lite egnet for å inntas i en lovbestemmelse. 

 

Vi støtter også forslaget om ikrafttredelse fra for bokføringsperioder som begynner 1. januar 

2017 eller senere. 

 

Med hilsen 

for Norsk Øko-Forum  

Jan-Egil Kristiansen 

leder faglig utvalg 


