Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Postboks 8004 Dep
N-0030 Oslo

Vår ref.: les

29.09.2008.

Høring om innføring av obligatorisk elektronisk faktura i staten
Bedriftsforbundet viser til høringsbrev fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD)
av 26. juni 2008. Vi har konsentrert vår uttalelse etter følgende problemstillinger;
1. Valg av felles standard for e-faktura
2. Skal valgt standard kun gjelde staten eller skal den også gjelde for hele offentlig
sektor?
3. Er det tilstrekkelig å pålegge staten å legge til rette for mottak av elektronisk faktura,
eller må et forpliktende krav legges på bedrifter også?
4. Er de tidsfrister som gruppen opererer med i sitt forslag fornuftige/realistiske?
5. Hvilke utfordringer ev. gjennomføring vil den foreslåtte strategi ha for statlige
virksomheter og næringslivet?
Øvrige problemstillinger som skissert i Deres brev av 26. juni har vi valgt å se bort fra, da de
har mindre/liten betydning for våre medlemsbedrifter.
Bedriftsforbundet ser positivt på arbeidsgruppens forslag om at det innføres krav om
elektronisk faktura i staten. Dette mener vi er et viktig tiltak for fornying, effektivisering og
næringslivets kommunikasjon med offentlig sektor.
1. Valg av felles standard
Foreslått strategi vil ha noen utfordringer for næringslivet, og da spesielt for mindre bedrifter.
Vi støtter arbeidsgruppens valg av en standard (NESUBL), som peker seg ut som
internasjonal standard på området e-handel. Da denne standard ikke er tatt i bruk i Norge
ennå, ber vi myndighetene følge opp dette gjennom internasjonalt standardiseringsarbeid og i
nært samråd med offentlige og private aktører. Det må sikres at valgt standard kan benyttes i
privat sektor uten økonomiske eller tekniske byrder.
2. Pålegg og omfang
For å ta ut større effektiviseringsgevinster, bør tiltaket gjennomføres for hele offentlig sektor,
og ikke bare statlig. En slik omfattende reform som det legges opp til bør skissere en løsning
for både statlig og kommunal sektor, slik at leverandører kun får en løsning (standard) å
forholde seg til.
3. Mottak av elektronisk faktura
Arbeidsgruppen har anbefalt at det etableres en offentlig webportal for leverandører som ikke
har egne systemer for elektronisk fakturahåndtering. Tiltaket er ment å bistå de små

bedriftene. For å gi incentiver til bedrifter med lav
omsetning til å gå bort fra papirfaktura, foreslås at staten dekker driftskostnader for portalen i
inntil to år etter at påbudet om elektronisk faktura er innført overfor bedriftene. Deretter
foreslås at driften finansieres av et kostnadsbasert transaksjonsgebyr som betales av
bedriftene. Etablering av en webportal støttes, men skissert betalingsordning er vi kritisk til,
da vi frykter innføring av en ”snikskatt” hvor næringslivet må betale for løpende
endringer/oppdateringer underveis, som ikke kan relateres til kostpris. Vi mener at dette må
være et kostnadsfritt under en overgangsperiode på fire år. Deretter kan det vurderes et gebyr
basert på kostpris.
4. Tidsfrister
Bedriftsforbundet støtter et lovpåbud innen 2010 for å sikre utberedelse av elektronisk faktura
mellom statlige virksomheter. Vi støtter ikke et generelt påbud som omfatter alle leverandører
fra 2012. Her anbefaler vi at det lages lengre overgangsordninger for små og mellomstore
virksomheter (basert på omsetning), slik at kravet ikke blir en unødig økonomisk og teknisk
byrde. Hensyntatt at det skal utarbeides ny infrastruktur for en fremtidig fakturaportal med
utlysning i markedet, så mener vi at aktørene bør få utsettelse inntil 2014 før de må over på ny
standard.
5. Krav til staten og bedriftene
Arbeidsgruppen foreslår innføring av terskelverdi for ”mindre” bedrifter, slik at de ikke
pålegges uforholdsmessige kostnader ved å utstede/sende elektronisk faktura. Dette tiltaket
støttes.
For å realisere gevinstpotensialet som er identifisert i forbindelse med innføring av
elektronisk faktura, så mener vi Norge bør se nærmere på svensk løsning, hvor staten får et
pålegg om å tilrettelegge for mottak av elektronisk faktura.
Altinn er næringslivets viktigste kanal for elektronisk rapportering og dialog mot offentlige
myndigheter. Derfor ser vi det som essensielt at en fremtidig fakturaportal nå legges inn i
Altinnløsningen, slik at næringslivet får en enkel, rask og rimelig dialog med det offentlige.
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