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Post-  og teletilsynes svar på høring -  forslag om innføring av obligatorisk elektronisk
faktura i staten

Det vises til Samferdselsdepartementets brev av 11. juli 2008 samt Fornyings- og
administrasjonsdepartementets skriv av 26.  juni 2008.

Post- og teletilsynet har gjennomgått Arbeidsgruppens rapport og har følgende kommentar:

--•----Tidspian/tidsfristeimålet om att tøsrtingerforskanrting arpapitfaktura skaFvære-
utfaset i staten innen 1.  juli 2012 synes urealistisk.  Det burde heller settes et mål om at
anslagsvis 80% av skanning av papirfaktura skal være utfaset -  tilsvarende bør målet om
at alle bedrifter skal sende elektronisk faktura til staten på fastsatt standardformat justeres
til anslagsvis 80%. Dette for å sikre at også små leverandører har en mulighet til å levere
tjenester/varer til staten.

• Valg av felles statlig standard for e-faktura - viktig her blir at denne standarden blir lett
tilgjengelig også for utenlandske leverandører.

•  Den valgte standarden bør gjelde for hele offentlig sektor,  inkludert kommunene.

• Hvis man ønsker å oppnå målene i tidsplanen må det legges et forpliktende krav på
bedriftene versus å bruke standard formular ved utforming av fakturaer,  samt teknisk
løsning for å sende fakturaer til staten

• Arbeidet med obligatorisk elektronisk faktura i staten må samordnes med utgående
fakturaer fra staten slik at man ikke innfører den ene standard uten å ta hensyn til hvordan
utgående fakturaer skal utformes og leveres til våre kunder.  Tidsplan må ses i
sammenheng med dette arbeidet.
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