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Høring – forslag til endringer i bokføringsforskriften – samfakturering av nettleie og 
elektrisk energi 

Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 22. november 2017 med høringsnotat av 14. 

november 2017 "Endringer i bokføringsforskriften – Felles fakturering av nettjenester og 

elektrisk energi". 

 

I høringsnotatet foreslås det å endre bokføringsforskriften slik at det fremgår at det er tillatt å 

utstede felles salgsdokument for nettleie og elektrisk energi. Disse forslagene vil medføre at 

de nye reglene om gjennomfakturering i avregningsforskriften (forskrift om kraftomsetning 

og nettjenester) ikke er i konflikt med bokføringsreglene. 

 

Norsk Øko-Forum (NØF) støtter Skattedirektoratets forslag som åpner for adgang til 

samfakturering innen denne bransjen, uten at dette krever dispensasjon.  

 

Forslaget legger opp til å klargjøre gjeldende rett ved å innføre en særskilt unntaksregel for 

bransjen i kapittel 8 i bokføringsforskriften. I forslag til ny § 8-15-1 åpnes det for at 

leverandører av nettjenester og elektrisk energi kan utstede felles salgsdokument med adgang 

til å benytte en felles nummerserie. Det presiseres at kravene til salgsdokumentets innhold 

gjelder for hver av partenes omsetning. NØF har ingen merknader til innholdet i denne 

bestemmelsen. 

 

Den originale nettleiefakturaen skal etter avregningsforskriften gjøres tilgjengelig på nett for 

forbruker. Skattedirektoratet legger til grunn at denne fakturaen må utformes slik at den ikke 

kan tjene som grunnlag for kostnadsføring og merverdiavgiftsbehandling, og det er i 

høringsnotatet gitt et eksempel på hvordan dette kan gjøres. Det er imidlertid ikke foreslått å 

regulere krav til innhold i denne fakturaen særskilt i bokføringsforskriften slik det er gjort ved 

formidling. Slik NØF ser det, er det imidlertid viktig å tydeliggjøre at den versjonen som 

kraftleverandøren gjør tilgjengelig på nettet, ikke er et kjøpsdokument for forbruker. Når dette 

ikke tas inn i forskriften, bør det derfor sikres at alle kraftleverandører blir gjort kjent med 

disse kravene og at en tydelig merking er et vilkår for samfakturering. 
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Skattedirektoratet foreslår enkelte unntaksregler for registering i kunde- og 

leverandørspesifikasjon. Den leverandøren som ikke selv har utstedt salgsdokumentet kan 

registrere transaksjonene i kundespesifikasjonen over fakturautsteders konto, mens kunden 

kan registrere transaksjonene i leverandørspesifikasjonen over fakturautsteders konto. NØF 

har ingen vesentlige innvendinger mot Skattedirektoratets vurderinger og støtter derfor 

forslaget. I liket med Skattedirektoratet ser NØF at dette kan by på enkelte 

kontrollutfordringer når innhenting av kontrollopplysninger må gå veien om fakturautsteder. 

Det er derfor viktig at kraftselskapene har god systemdokumentasjon med klare 

faktureringsrutiner som kan fremlegges ved kontroll, slik at det eksempelvis kan etterspørres 

dokumentasjon for aktuelle transaksjoner i form av fakturaer som viser alle partene i 

transaksjonene.  

 

Med hilsen 

for Norsk Øko-Forum  
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