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Introduksjon 
Fiken AS er en systemleverandør av et regnskapsprogram som har en svært stor markedsandel blant 

små foretak i Norge. Ettersom vi har den markedsposisjonen vi har anseer vi det å følge opp små 

foretaks interesser som en sentral del i vårt samfunnsansvar. På bakgrunn av dette har vi satt oss inn 

i høringsnotatet for å komme med konstruktive tilbakemeldinger på hvordan dette kan ramme små 

foretak og systemleverandører, og ønsker om hvilke endringer som kan gjøres for å både få til en ny 

mva-melding basert på salgs- og kjøpstransaksjoner samtidig som små foretak ikke får økt kostnaden 

med å ivareta innrapporteringsplikten.  

Sammendrag 
Vi stiller oss positive til ny mva-oppgave på transaksjonsnivå, men mener at høringen ikke hensyntar 

små foretaks interesser. Vi mener at endringene i bokføringsforskriften, om å bokføre 

fakturanummer på alle kjøps- og salgstransaksjoner, vil medføre en betydelig kostnad for små 

foretak. Rapporten til Vista analyse estimerer en årlig økt kostnad til bokføring og rapportering på 

34mnok med denne endringen. Data fra Fiken viser at dette er kraftig undervurdert. Det oppleves 

også som unødvendig at ikke mva-pliktige foretak skal bli pålagt å bokføre fakturanummer på kjøps- 

og salgstransaksjoner når de ikke skal levere inn en kjøps- og salgsmelding.  

 

Fakturanummer er et datafelt som er umulig for et regnskapsprogram å validere, gir lite verdi til 

sluttbruker, og vår erfaring er at datakvaliteten veldig dårlig. Transaksjonsdata som inneholder 

fakturadato, organisasjonsnummer, beløp og mva mener vi bør være tilstrekkelig informasjon for 

Skatteetaten til å maskinelt kunne matche transaksjoner og gjennomføre kontroller. Informasjon om 

fakturanummer vil dermed ikke øke datakvaliteten nok til å forsvare den økte kostnaden det vil være 

med å gjøre det som obligatorisk informasjon å bokføre for på små foretak.  

 

For å skjerme små foretak foreslås det at man kan fjerne krav om fakturanummer på følgende: 

- Fjerne krav om fakturanummer for kjøps- og salgstransaksjoner under en grenseverdi (f.eks. 

1000 kr per transaksjon) 

- Fjerne krav om fakturanummer for kjøps- og salgstransaksjoner som i realiteten er 

kontantkjøp/kontantsalg, som føres via kunde- eller leverandørspesifikasjon av praktiske 

årsaker.  

- Unntak til bokføringsforskriftens krav for fakturanummer for foretak som ikke er registrert i 

merverdiavgiftsregisteret 

- Frivillig bokføring av fakturanummer for små foretak iht. grenseverdiene i regnskapsloven     

§ 1-6 første ledd, eller lage andre tilpassede grenseverdier.  

 

For å øke kvaliteten på dataene i regnskapet, herunder transaksjonsdata som fakturanummer, kunne 

et økt krav til bruk av EHF ved b2b-fakturering vært en løsning. Dette vil gjøre regnskap mer 

kostnadseffektivt både for regnskapsførere, selskapet selv, og øke sporbarheten. 

Regnskapsprogrammer klarer å hente ut mer informasjon fra en EHF-faktura enn en PDF-faktura for å 

automatisk fylle ut bokførings- og betalingsinformasjon.  
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Om Fiken AS 
Fiken er et regnskapsprogram som i hovedsak benyttes av for små foretak. Vi har ca. 57.000 unike 

betalende foretak som brukere, hvor ca 55% av foretakene er enkeltpersonsforetak, 35% er 

aksjeselskap, og de siste 10% har andre selskapstyper. Av våre betalende brukere er ca. 32.000 

registrert i merverdiavgiftsregisteret, hvor et stort flertall sender mva-oppgaven (RF-0002) fra Fiken 

til Altinn. Majoriteten av våre brukere er bedriftseiere som fører regnskapet selv, men en økende 

andel av brukerne har regnskapsførere som tar hele eller deler av bokføringen. Fikens målsetning er 

å gjøre regnskap enklere og mer forståelig for bedriftseiere, slik at de kan være involvert i mer av 

bokføringen selv, og ha bedre forståelse for selskapets økonomiske situasjon for å ta gode 

forretningsmessige beslutninger.    

 

Økt informasjonskrav rammer små foretak hardest 
Det er vel kjent at små foretak betaler en mye høyere andel av sine inntekter til regnskapsfører og 

revisor enn større selskaper. Det er vanskelig å redusere dette gapet, men et økt informasjonskrav, 

som foreslås i høringsnotatet, kan bidra til å øke kostnadene for små foretak.  

 

Selv om Vista analyse presenterer at kostnadene for små foretak vil øke betydelig, er ikke dette noe 

vi ser diskuteres i høringsnotatet, annet enn grenseverdier for innsendelse av salgs- og 

kjøpstransasjoner. Vi frykter at mer detaljerte krav på transaksjonsdata i bokføringsforskriften, vil slå 

ut på tidsbruken og økonomien til små foretak, og kan potensielt medføre flere avviklinger og 

reduksjon i nyetableringer.  

 

Vårt viktigste høringsinnspill er at vi ber dere om å se på hvordan man kan skjerme små foretak for 

en økt kostnad. Dette kan gjøres gjennom at kravene i bokføringsforskriften kan lempes for enkelte 

selskaper eller transaksjoner, noe som beskrives i de neste kapitlene.  

 

Utfordringer til krav om fakturanummer som høringsnotatet ikke 

trekker frem 
Høringsnotatet foreslår at bokføringsforskriften § 3-1 første ledd nr. 3 og § 3-1 første ledd nr. 4 skal 

endres slik at alle kunde- og leverandørtransaksjoner skal oppgis med fakturanummer. Dette bringer 

frem noen relevante problemstillinger:  

- Under 50% av kunde- og leverandørtransaksjoner bokføres i dag med fakturanummer 

(bortsett fra fakturaer opprettet i systemet).  

- «Bulk-bokføring», hvor man samler opp inntekter og kostnader for en periode, vil ikke lenger 

være mulig.   

- Kontantkjøp/kontantsalg som bokføres via kunde- og leverandørspesifikasjon av praktiske 

årsaker har ikke fakturanummer.  

- Tilnærmet alle integrasjonspartnere (kassesystemer, nettbutikker og lignende) må endre sine 

integrasjoner for å tilpasse seg endringene i bokføringsforskriften.  
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Vista Analyse legger til grunn at det ikke vil påløpe noen kostnader for bokføring av fakturanummer 

på salg. Dette hadde vært en korrekt antakelse dersom alle selskaper hadde brukt fakturering fra 

regnskapsprogrammet, og ikke brukt andre systemer for utfakturering. I praksis er det veldig mange 

som bruker fagsystemer og kasseløsninger til å utstede salgsdokumentasjon, og bokfører 

salgsrapporter i regnskapsprogrammet. Ved bokføring av salgsrapportene varierer det om selskapene 

bruker bulkbokføring (bokføring basert på en fakturajournal for en periode eller et kasseoppgjør) 

eller bokfører hver transaksjon hver for seg. Dersom det blir et krav om bokføring av fakturanummer 

for alle salgstransaksjoner, vil dette medføre en betydelig økning i kostnad for disse gruppene. Det 

skal nevnes at en minoritet av denne har en integrasjon mellom de ulike systemleverandørene, hvor 

kostnaden for å få inn fakturanummer da ligger på systemleverandørenes integrasjon og ikke hos 

bruker, men svært mange små foretak har de ikke slike integrasjoner som bokfører salgsinntektene 

automatisk i regnskapsprogrammet.  

 

For statistikkformål er det mange foretak som velger å bokføre kontantkjøp og kontantsalg via 

kunde- og leverandørspesifikasjonene. Ved en slik transaksjon utstedes en kvittering, og ikke en 

faktura med et fakturanummer. Det er derfor ikke rimelig at disse transaksjonene skal bli pålagt til å 

oppgi fakturanummer da det i realiteten ikke er et kredittsalg med fakturanummer.   

 

Endringer i bokføringsforskriften vil også påvirke foretak som ikke er registrert i 

merverdiavgiftsregisteret. De vil dermed får en økt kostnad uten endring i innsendelse som følge av 

at mer opplysninger må bokføres på hver kunde- og leverandørtransaksjon.  

 

Kraftig undervurdering av kostnader til bokføring av fakturanummer 
Kostnadsøkningen til registrering og bokføring av fakturanummer på kjøps- og salgstransaksjoner 

mener vi er kraftig undervurdert. I rapporten fra Vista Analyse står det følgende på side 35: 

 

«Alle regnskapsførerne vi har intervjuet, rapporterer at de bokfører leverandørs fakturanummer, og 

at dette er vanlig i bransjen. Regnskapsførerne gjør dette for å holde bedre orden, sørge for at 

fakturaer ikke blir betalt to ganger, osv. Merarbeidet for disse blir null.» 

 

Data i Fiken viser at dette ikke stemmer, uavhengig om foretakene benytter ekstern 

regnskapsfører eller ei.  

Fakturanummer er registrert på ca. 35 % av alle kjøp registrert i Fiken og ca. 50 % av alle 

leverandørkjøp (kjøp som bokføres via leverandørreskontro). Alle fakturaer opprettet i Fiken er alle 

med fakturanummer, men av annet registrert salg er ca. 44% av transaksjonene uten 

fakturanummer. I 2021 estimerer vi at det vil være ca. 4 millioner kjøps- og salgstransaksjoner uten 

fakturanummer i Fiken, som vil si omtrent 80 kjøps- og salgstransaksjoner uten fakturanummer per 

foretak.  

Vista Analyse legger til grunn at det tar 3 sekunder å registrere fakturanummer. I realiteten tar det 

nok minst dobbelt så lang tid for små foretak, da det varierer hvor på fakturaen man finner 

fakturanummer, og det er sjelden disse selskapene bokfører fakturaer. Dersom vi forutsetter at det 
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tar 10 sekunder per transaksjon, og en timepris på 1000 kr/t (som Vista Analyse bruker) blir 

kostnaden 2,78 kr per transaksjon. Dette vil si en årlig økt kostnad på 222 kr hver av brukerne i Fiken, 

som tilsvarer i overkant av 11 mnok i årlige kostnader for våre brukere.  

I tillegg kommer kostnader ved å gå over fra «bulkbokføring» til transaksjonsbokføring av enkelte 

typer salgstransaksjoner (f.eks. månedlig bokføring av fakturajournal fra annet system, eller 

nettbutikksalg), samt at «fri postering» (post til post-bokføring) på kjøps- og salgstransaksjoner ikke 

lenger vil være lov å bruke. Denne endringen vil også medføre en betydelig kostnad for små foretak. 

Det er vanskelig å estimere denne kostnaden, men man skal ikke se bort fra at denne kostnaden er 

høyere enn kostnaden for å legge til fakturanummer på kjøp og salg, som beskrevet i forrige avsnitt. 

 

Hvilken verdi har fakturanummer for den bokføringspliktige?  
Fakturanummer alene har liten verdi for den bokføringspliktige da den ikke forteller noe om 

transaksjonen, men Vista Analyse påpeker at noen regnskapsførere bokfører fakturanummer for å 

holde bedre orden, og sørge for at fakturaer ikke blir betalt to ganger. Dette kan være mer relevant 

for større foretak, da data fra Fiken viser at mange regnskapsførere velger å ikke bokføre 

fakturanummer på kjøps- og salgstransaksjoner. Bakgrunnen for at få regnskapsførere bokfører 

fakturanummer kan stamme fra at Fiken advarer brukeren for å unngå duplikater, hvor dataene som 

Fiken brukes er beløp, leverandør (org.nr.) og dato, i tillegg til fakturanummer.   

 

Fakturanummer i seg selv er umulig for et regnskapsprogram å validere da tallene og lengden på 

fakturanummer kan være svært varierende, og siden fakturanummer ikke gir sluttbrukeren verdi er 

vår erfaring at datakvaliteten på bokførte fakturanummer på inngående fakturaer veldig dårlig.  

 

Siden datakvaliteten på fakturanummer i seg selv er dårlig, mener vi at transaksjonsdata som 

inneholder fakturadato, organisasjonsnummer, beløp og mva bør være tilstrekkelig informasjon for 

Skatteetaten til å maskinelt kunne matche transaksjoner og gjennomføre kontroller. Informasjon om 

fakturanummer vil dermed ikke øke datakvaliteten nok til å forsvare den økte kostnaden det vil være 

med å gjøre det som obligatorisk informasjon å bokføre for på små foretak. 

 

Forbedring av datakvalitet på bokføring → Mer bruk av EHF 
Økt bruk av EHF-fakturaer ved B2B fakturering vil øke datakvaliteten på bokføringsopplysninger, 

herunder fakturanummer. Bakgrunnen for dette er at regnskapsprogrammene får strukturell data 

som er maskinlesbart i EHF-fakturaer, og kan på grunnlag av dataene preutfylle bokførings- og 

betalingsopplysninger. Regnskapsfører bruker betydelig kortere tid på bokføring av EHF-fakturaer 

sammenlignet med PDF-fakturaer som mottas på epost eller post. Sett fra et samfunnsøkonomisk 

ståsted ville et strengere krav til bruk av EHF-fakturering ved salg mellom bedrifter (B2B) vært nyttig 

både med tanke på at det blir lettere å både bokføre, betale og øker sporbarheten.  

Det er viktig her å påpeke at Fiken AS ikke har noen egeninteresse gjennom økte økte inntekter 

dersom EHF-bruken økes, da Fiken hverken tar betalt for å sende eller motta EHF.  
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Kostnad for systemleverandører 
Høringsnotatet presenterer en beregnet kostnad for systemleverandører på ca.20 mnok, hvor 

systemutvikling og testing vil være på ca. 8 mnok, og oppfølgingskostnader vil være på ca.12 mnok. 

Vi kunne sagt oss enig i denne vurderingen dersom eneste endring som skulle gjøres var å 

restrukturere eksisterende data for å lage til en ny innsendelse av mva-oppgaven fra aggregert nivå 

på mva-koder til transaksjonsnivå. Vi mener at kostnadsbildet ikke hensyntar den ekstrakostnaden 

det vil være for systemleverandører å tilpasse seg endringer i bokføringsforskriften vedrørende 

pålegg på fakturanummer på kjøp og salg, skille ut kunder og leverandører som er privatpersoner, og 

en økt supportmengde som de fleste systemleverandører ikke tar betalt for.  

 

Kassesystemer og fagsystemer som er integrert med regnskapsprogrammene får også en økt kostnad 

gjennom å endre sine integrasjoner til å tilpasse seg de nye kravene. Her er det mange systemer som 

har «bulk-bokføring» (som nevnt i et tidligere kapittel) og oppgir således ikke fakturanummer på 

transaksjonene. Det blir derfor en økt kostnad for å endre hele integrasjonen fra å være på 

akkumulert nivå til å være på transaksjonsnivå. Det er regnskapsprogrammene som får kostnaden 

ved å undersøke alle integrasjonspartnere for å kontrollere om integrasjonen samsvarer med nye 

krav i bokføringsforskriften. 

 

Fiken er et av de regnskapsprogrammene som ligger lengst fremme teknologisk, hvor kostnaden for 

tilpasning til kjøps- og salgsoppgave ikke vil være betydelig, men oppfølging og support vil øke 

betraktelig. Andre ikke-elektroniske regnskapsprogrammer få en betydelig kostnad som ikke 

fremkommer i rapporten. Det er fremdeles mange som benytter lokalt installerte 

regnskapsprogrammer, hvor en oppdatering er kostbart både for systemleverandør og for 

sluttbruker. Dette virker det ikke som Vista Analyse har vurdert i sin rapport.  

 

Forslag til endringer i bokføringsforskriften 
For å unngå at små foretak rammes hardt av endringene i bokføringsforskriften, som foreslås i 

høringsnotatet, ønsker vi at det skal vurderes om kravene kan lempes for enkelte selskaper og/eller 

transaksjoner. 

Vi foreslår at man kan fjerne krav om fakturanummer på følgende:  

- Fjerne krav om fakturanummer for kjøps- og salgstransaksjoner under en grenseverdi (f.eks. 

1000 kr per transaksjon) 

- Fjerne krav om fakturanummer for kjøps- og salgstransaksjoner som i realiteten er 

kontantkjøp/kontantsalg, som føres via kunde- eller leverandørspesifikasjon av praktiske 

årsaker.  

- Unntak til bokføringsforskriftens krav om fakturanummer for foretak som ikke er registrert i 

merverdiavgiftsregisteret 

- Frivillig bokføring av fakturanummer for små foretak iht. grenseverdiene i regnskapsloven § 

1-6 første ledd, eller lage andre tilpassede grenseverdier.  
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Kontaktinformasjon 
Vi ønsker gjerne en dialog vedrørende endringene som gjennomføres. Har dere spørsmål til 

høringsinnspillet, eller ønsker data fra oss som kan belyse effekten endringene vil ha for små foretak, 

kan dere nå oss på tlf 482 10 437 eller epost: andreas.stokka@fiken.no.  

 

 

Høringsinnspillet er utarbeidet av:  

- Bendik Gill Bakken, daglig leder og styremedlem i Fiken AS 

- Joakim Blomskøld, utvikler og styreleder i Fiken AS 

- Aleksander Blomskøld, utvikler og styremedlem i Fiken AS 

- Andreas Stokka, senior fagkonsulent i Fiken AS 
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