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Høring - Forslag om innføring av obligatorisk elektronisk faktura i staten
Statens kartverk er positiv til at forslaget er utredet. AGFA-rapporten er fyldig og gir et godt
grunnlag for det videre arbeidet. Vi legger merke til at rapporten legger opp til å koordinere forslag
om standarder og om krav til infrastruktur med Innkrevningsutvalgets (NOU 12) forslag..
Mandatet er begrenset til å omfatte inngående fakturaer og tar ikke for seg utgående fakturaer (men
henviser til Innkrevingsutvalget). Mandatet omfatter ikke den kommunale sektoren. Disse
begrensningene er uheldige. De økonomisk administrative konsekvensene (kap 13) ville fått positive
utslag dersom disse områdene var tatt med.
Det mangler en tydeliggjøring av begrepet faktura. I offentlig forvaltning utgjør de fleste
fordringene krav på skatter og avgifter. Statens kartverk sender ut over 750 000 fakturaer hver år..
De fleste er krav på gebyrer og dokumentavgift og ikke fakturerbare tjenester.
Vi merker oss at moms skal være førende for om det skal være elektronisk faktura. Det mener vi
begrenser for mye. For eksempel vil fakturaer mellom offentlige virksomheter, husleie, utenlandske
fakturaer falle utenfor.
Vi støtter forslaget om å ha en minimumsgrense for plikt til å sende elektroniske fakturaer.
Statens kartverk skanner inngående fakturaer i dag. Tolkningen gir ca 80 % av nødvendig
informasjonen. De resterende 20% vil være gevinsten ved å oppnå ved å bruke elektronisk faktura.
Innkomne faktura hos oss er 10 – 15000, altså beskjedent i forhold til utgående fakturaer.
Arbeidsgruppen foreslår NESUBL-standarden. Så vidt vi forstår er den ikke innført og testet. Det
kan virke fornuftig å legge seg på en internasjonal standard, men vi er redd fremdriftsplanen ikke blir
innfridd dersom standarden enda ikke er klar. For Kartverket er det viktig at den standarden en
legger seg på, lett kan konverteres i våre leverandørers-, kunders- og egne regnskaper. Vi vil
anbefale å investere i e2b-standarden som et midlertidig alternativ til NESUBL. På denne måten
sikres fremdriftsplanen. Dette er også i tråd med Danmarks erfaring.
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Vi støtter den ønskede fremdriftsplanen og ser frem til en innføring i 2010. For Statens kartverk er
imidlertid behovet størst for utgående fakturaer (faktura som staten sender ut). Det må være samme
prinsipper for disse som for inngående fakturaer.

Med vennlig hilsen

Arild Støa
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