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HØRINGSUTTALELSE
- INNFØRINGAV OBLIGATORISK
ELEKTRONISK
FAKTURA I
STATEN
Vi viser til skriv 26 . juni. d.å . angående forslag om innføring av obligatorisk elektronisk faktura i
staten . Innledningsvis vil vi gi tilslutning til at det vedtas en hovedstrategi for innfasing av obli ;atorisk
e-faktura i offentlig sektor . Det må imidlertid legges vekt på konsekvensene for spesielt små oj;
mellomstorevirksomheterfor hvor fort slike krav kan gjennomføres. Bådeoffentlige og private
virksomheter vil ha behov både for tid og ressurser til å tilpasse seg ev . nye krav. Små virksomheter
med ad hoc innkjøp bør kunne unntas fra kravet hvis nye løsninger krever for mye ressurser og dermed
hindrer
konkurranse.
Valg av en felles standard for e-faktura vil være en fordel for å oppnå gevinster med tanke på
integrasjon av faktura- og innkjøpsprosesser . I dette grensesnittet vil det på sikt være store gevinster å
ta ut for en mellomstor virksomhet som Veterinærinstituttet . Krav om en felles standard vil gi økt press
på leverandører å tilpasse seg det offentlige markedet samt at offentlige instanser kan stille eintydige
krav ved innkjøp. Løsningenevil ogsåredusererisikofor feil og misligheterog dermed bidra til bedre
internkontroll.
Bådestatlig og kommunalsektor etterspør varer og tjenester i sammemarked, og ut fra dette kan det
synes mest hensiktmessig å stille samme krav til markedet uavhengig av hvilken det av den offentlige
sektor det skal samhandlesmed. Videre vil det etter vår vurderingvære viktig at staten legger samme
krav til grunn for egen virksomhet mht bruk av e-faktura.
Gevinsten for Veterinærinstituttet ved innføring av e-faktura vil ikke komme som følge av et p ilegg om
tilretteling av mottak , men gevinsten vil komme i den grad markedet er i stand til å sende e-itzktura.
Ut fra dette er mest hensiktsmessig
med et mer forpliktende krav ovenfor bedrifter. Det må i denne
sammenheng tas i betraktning små og mellomstore bedrifters evne til tilfredsstille slike krav. [ jet er en
utfordringå sette kravene slik at de ikke hindrer noen i å konkurrereom leveransertil det ofrentlige.
I hvilken grad den tidsfristensom er oppgitt for statlige virksomheterom å være i stand til å rlotta tifaktura avhenger av fra når påbudet kommer, når standarder er ferdig utviklet og tilgjengelig orgi
hvilken grad man klarer å konvertere dagensløsningfor regnskap/ innkjøp til bruk av valgte standard.
Videre så vil utfasing av skannet faktura avhengige av at markedet er tilpasset den standard som velges
for offentlig sektor. Tidsfristenfor mottak er realistisk, men tidsfristenfor utfasingav skannetfaktura
vil avhengeav eksterne forhold og hvilkevirkemidler somtaes i bruk. Erfaringsmessig
så tar slike
endringsprosesser
tid og utfasininnen 1'u1i.20.12 synesderfor,noe kort.
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