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Krav om å tilby elektronisk faktura ved salg av varer og tjenester fra statlige
virksomheter
Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for
økonomistyring i staten § 3.
1. Innledning
Bruken av elektroniske fakturaer har økt markert i staten de senere årene, særlig når
det gjelder inngående fakturaer til virksomhetene ved kjøp av varer og tjenester.
Papirbaserte fakturaer er erstattet av elektroniske fakturaer, noe som har gitt lavere
ressursbruk både ved forsendelse og ved videre behandling i virksomhetene.
Det har fra 2011 vært et krav etter bestemmelser om økonomistyring i staten at statlige
virksomheter skal kunne ta imot inngående elektroniske fakturaer og andre
utbetalingsdokumenter som er knyttet til anskaffelser, på fastsatt standardformat.
Formatene er regulert i regelverk fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), og per rundskrivets dato gjelder standarden Elektronisk
handelsformat (EHF) versjon 2.01.
Det har ikke blitt stilt tilsvarende krav til fakturaer som virksomhetene utsteder i
forbindelse med salg av varer og tjenester. I Digitaliseringsrundskrivet fra KMD punkt
1.10 oppfordres imidlertid virksomhetene til å sende elektroniske fakturaer i EHFformat til næringsdrivende.
Fra 1. januar 2019 skal statlige virksomheter som driver med salg av varer og tjenester
til næringslivet tilby elektronisk faktura. Kravet vil også gjelde ved salg til andre statlige
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virksomheter og til kommuner, fylkeskommuner og ideelle organisasjoner. Det er gjort
en vurdering av ressursbruken ved lave fakturavolum. Denne viser at kravet om å tilby
elektronisk faktura vil være lite ressurskrevende, også for virksomheter med lavt
fakturavolum.
2. Virkeområde
Rundskrivet gjelder for statlige forvaltningsorganer, herunder departementer, jf.
reglement for økonomistyring i staten § 2. Forvaltningsorganer omfatter ordinære
statlige forvaltningsorganer (“bruttobudsjetterte virksomheter”), forvaltningsorganer
med særskilte fullmakter til bruttoføring utenfor statsbudsjettet (“nettobudsjetterte
virksomheter”) og statens forvaltningsbedrifter. Disse er heretter kalt virksomheter.
3. Krav om å tilby elektronisk faktura ved salg av varer og tjenester
Virksomheter som selger varer og tjenester til kunder som ikke er privatpersoner, og
som i denne forbindelse utsteder faktura, skal tilby elektronisk faktura og kreditnota i
godkjente standardformater. Hvilke formater som til enhver tid er godkjent, fremgår av
Referansekatalogen på nettsidene til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).2
4. Tilpasning av systemer og rutiner i virksomheten
Kravet gjelder en plikt om å tilby elektronisk faktura i godkjente standardformater ved
salg av varer og tjenester til kunder som ikke er privatpersoner. Det vil være kunden
som avgjør om den vil motta en elektronisk faktura.
Virksomheter som eventuelt ikke kan tilby elektronisk faktura ved salg av varer og
tjenester til kunder som ikke er privatpersoner, må tilpasse sitt økonomisystem til det
nye kravet innen 1. januar 2019 3).
Dersom virksomheten får problemer med å tilpasse seg kravet om å tilby elektronisk
faktura, kan den søke om tidsbegrenset unntak fra kravet. Virksomheter som normalt
ikke selger varer og tjenester, men som sporadisk må utstede faktura, kan også søke
om unntak. Eventuell søknad med begrunnelse skal sendes via overordnet departement
til Direktoratet for økonomistyring (DFØ).
5. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten
Det nye kravet om å tilby elektronisk faktura som er omtalt i dette rundskrivet, vil også
bli innarbeidet i bestemmelser om økonomistyring i staten. Dette vil skje i en
oppdatering av regelverket som er planlagt i 2019.

2

https://www.difi.no/referansekatalogen/digitale-anskaffelser#obligatorisk_kontraktsoppfolging

Virksomheter som får levert regnskapstjenester av Direktoratet for økonomistyring har tilgang til
økonomisystem med funksjonalitet for å tilby elektronisk faktura.
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6. Forvaltning
Spørsmål om det nye kravet kan rettes til DFØ ved Forvaltnings- og analyseavdelingen
gjennom postmottak@dfo.no. På DFØs nettsider finnes det også nærmere informasjon
om kravet (se https://dfo.no/fagomrader/økonomiregelverket).
Spørsmål knyttet til godkjente fakturaformater kan rettes til Direktoratet for forvaltning
og IKT (Difi) gjennom ehf@difi.no.
7. Informasjon til underliggende virksomheter
Finansdepartementet ber departementene sørge for at underliggende virksomheter blir
gjort kjent med det nye kravet i dette rundskrivet.

8. Ikrafttredelse
Dette rundskrivet gjelder fra 1. januar 2019.
Med hilsen
Colin Forthun e.f.
avdelingsdirektør
Torstein Sørbotten
fagdirektør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur.
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