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Forslag om innføring av obligatorisk elektronisk faktura i staten - høring
Det vises til brev av 26. juni 2008 der forslag om innføring av obligatorisk elektronisk faktura
i staten er sendt på høring.
Den norske Revisorforening har forståelse for at staten ønsker å rasjonalisere sin virk;s;cimhet
ved å kreve elektroniske fakturaer fra sine leverandører. Dersom dette gjennomføres, n Lenervi
det er mest ryddig å gjøre dette i form av en egen lov i stedet for at dette må tas inn i st itens
rammeavtale med de enkelte leverandørene.
Når det gjelder næringslivet er vi opptatt av at et slikt krav ikke skal medføre unødverrc lige
kostnader. De fleste foretak av en viss størrelse benytter et elektronisk faktureringssyst -,m.
Etter vår oppfatning må det derfor være mulig å få til en løsning der de elektroniske
fakturaene sendes inn direkte fra fagsystemene gjennom Altinn. Dette er en løsning soi a bør
tilrettelegges for alle og ikke bare for de leverandørene med omsetning under 15 mill NOK.
En slik løsning vil kreve at leverandørene av regnskapsprogrammene tilrettelegger for ilette,
og vil ikke være i strid med bokføringsforskriften krav til utstedelse av faktura. Etter v år
oppfating bør selve innsendingen gjennom Altinn være kostnadsfri for innsenderne.
Leverandørene må ikke påføres en kostnad for å levere elektroniske fakturaer når dette er
pålagt i lov.
Revisorforeningen ser fordelen med å utvikle en felles statlig standard for elektroniske
fakturaer, men har ikke noen formening om hvilket format som bør velges. Etter vår
oppfatning er det imidlertid viktig at en slik utvikling skjer i samarbeid med
systemleverandørene slik at det er mulig med en innsending direkte fra fagsystemene
gjennom Altinn.
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