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Høring: Forslag om innføring av obligatorisk elektronisk faktura i 
staten 
 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) viser til overnevnte høring datert  
26.06.2008 med høringsfrist 30. september. 
 
NHO mener elektronisk kommunikasjon, og i dette tilfellet elektronisk fakturering, 
gir stort effektiviseringspotensial både i offentlig sektor og for samfunnet for øvrig 
og støtter i det alt vesentlige arbeidsgruppens forslag. 
 
Vi mener det er naturlig at det så snart som mulig blir lagt til rette for at det 
offentlige kan motta elektronisk faktura. 
 
NHO er av den oppfatning at skal man få et effektiviseringspotensial ut av 
elektronisk faktura, må dette innføres for hele den offentlige sektor, og ikke bare for 
staten. For næringslivet vil det fortsatt være en dårlig løsning dersom kommunal og 
fylkeskommunal forvaltning holdes utenfor. Ulike systemer i forvaltningen er et 
fordyrende element, særlig for mindre bedrifter.  
 
NHO er videre av den oppfatning at skal man lykkes med innføring av elektronisk 
faktura, må det offentlige selv gå foran som et godt eksempel. NHO er opptatt av at 
dette skal bli så billig som mulig for småbedriftene, og mener at dersom hele den 
offentlige sektor er med, samtidig som det offentlige selv tar e-faktura i bruk, vil 
systemleverandørene kunne sørge for at dette kommer på plass på en rimelig måte. 
Da vil også kostnadene med en obligatorisk innføring av e-faktura bli rimeligere. 
 
NHO synes det er positivt at det i en overgangsperiode etableres en offentlig 
webportal for leverandører for særlig små bedrifter, som ikke har egne systemer for å 
sende og motta e-faktura. 
 
Forslaget om en omsetningsgrense på 15 mill. NOK er lavt, og det vil ikke være 
mange bedrifter som kan få lov til å innføre dette i et annet og selvvalgt tempo. Vi vil 
foreslå at man i stedet unntar gruppen små bedrifter slik det er definert i 
regnskapsloven og lar disse innføre e-faktura i den hastighet de finner riktig.  
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NHO vil understreke viktigheten av å bruke anerkjent internasjonal standard som 
støtter opp om vanlige internasjonale forretningsregler. Vi er kjent med at EU har 
startet et arbeid med sikte på å komme frem til en anbefaling for innføring av e-
faktura i EU, og mener det vil være naturlig å avvente dette arbeidet før tilsvarende 
innføres i Norge.  
 
NHO vil videre påpeke behovet for å involvere næringslivet i forberedelsene før 
innføring. Dette gjelder i særlig grad mindre og mellomstore bedrifter som i direkte 
dialog med myndighetene vil sikre bedre brukererfaring inn i beslutningsgrunnlaget. 
 
Det må også sikres tidlig og mye informasjon i forhold til de mindre bedriftene, slik 
at disse ikke innfører nye økonomisystemer uten å være klar over de prosesser og 
vurderinger som gjøres med hensyn til eventuelt å innføre obligatorisk elektronisk 
faktura. 
 
NHO ønsker en tett dialog med myndighetene i det videre arbeid med innføring av e-
faktura. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
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