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Enligt sändlista

Begäran om yttrande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om elektronisk
fakturering

Finansministeriet begär yttranden om det bifogade utkastet till regeringens 
proposition med förslag till lag om elektronisk fakturering.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/55/EU om elektronisk fakturering
vid offentlig upphandling, nedan direktivet, trädde i kraft den 26 maj 2014. 
Medlemsstaternas nationella lagar och andra författningar ska senast den 18 
april 2019 anpassas till direktivet. Enligt direktivet ska de upphandlande 
enheterna vid offentlig upphandling som överskrider EU:s tröskelvärden ta 
emot och behandla fakturor som har ett strukturerat elektroniskt format och 
som överensstämmer med den europeiska standarden för elektronisk 
fakturering. Finansministeriet tillsatte den 18 oktober 2017 en arbetsgrupp 
med uppgift att bereda det nationella genomförandet av direktivet. 
Arbetsgruppen har också till uppgift att granska eventuella lagstiftningsbehov 
när det gäller elektroniska kvitton. Arbetsgruppens mandatperiod är från den 1 
oktober 2017 till den 31 december 2018. 

I denna proposition föreslås det att det stiftas en lag om elektronisk 
fakturering. Lagen är ny och genomför direktivet nationellt. 

I enlighet med vad som förutsätts i direktivet åläggs i den föreslagna lagen de 
upphandlande enheterna att inom ramen för de upphandlingar som omfattas 
av upphandlingslagarna ta emot och behandla elektroniska fakturor som 
överensstämmer med den nya europeiska standarden för elektronisk 
fakturering. I lagen föreslås dessutom bestämmelser som är oberoende av 
direktivet och som gäller den upphandlande enhetens och näringsidkarens rätt
att i form av elektronisk faktura som överensstämmer med den europeiska 
standarden för elektronisk fakturering få fakturor av en annan upphandlande 
enhet eller näringsidkare.

Bestämmelserna i lagen ska inte tillämpas om användningen av elektronisk 
faktura kan röja sekretessbelagda uppgifter eller äventyra statens centrala 
säkerhetsintressen.

Syftet med den föreslagna lagen är att effektivisera både den offentliga och 
den privata sektorns ekonomiförvaltning genom att skapa ramar för automatisk
behandling av fakturor. Lagen gäller inte fakturering i fråga om privata fysiska 
personer.

Avsikten är att regeringens proposition ska överlämnas till riksdagen i 
november 2018, så att lagen träder i kraft den 1 april 2019.

Finansministeriet begär ert yttrande om utkastet till regeringens proposition. 
Vänligen lämna in yttrandet i elektronisk form senast den 19 oktober 2018 på 
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www.utlåtande.fi eller alternativt till valtiovarainministeriö@vm.fi. Ministerierna 
ombes att vid behov sammanställa yttrandena från sitt eget 
förvaltningsområde. Alla yttranden som lämnas in är offentliga och publiceras 
på www.utlåtande.fi.

Begäran om yttrande finns på www.utlåtande.fi och på finansministeriets 
webbplats www.vm.fi. Finansministeriet behandlar också yttranden som 
kommit in från andra än dem som begäran om yttrande sänts till, om 
yttrandena kommer inom utsatt tid.

Utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om elektronisk 
fakturering innehåller inga förslag till bestämmelser om elektroniska 
köpkvitton (ekvitton). Remissinstanserna ombes dock att i sina 
yttranden särskilt ta ställning till arbetsgruppens förslag till främjande av
elektroniska kvitton, som finns under 3.2 Alternativ i regeringens utkast 
till proposition.

Ytterligare information fås av

• specialsakkunnig Jonna Törnroos (jonna.tornroos@vm.fi, 0295 530 
011)

• lagstiftningsråd Eeva Lantto (eeva.lantto@vm.fi, 0295 530 515)

IKT-direktör Anna-Maija Karjalainen 

Lagstiftningsråd, enhetschef Sami Kivivasara 

Bilagor Regeringen proposition med förslag till lag om elektronisk fakturering

Sändlista Statsrådets kansli
Utrikesministeriet
Justitieministeriet
Inrikesministeriet
Försvarsministeriet
Finansministeriet [avdelningen för utveckling av statsförvaltningen och 
skatteavdelningen]
Undervisnings- och kulturministeriet
Jord- och skogsbruksministeriet
Kommunikationsministeriet
Arbets- och näringsministeriet
Social- och hälsovårdsministeriet
Miljöministeriet
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Aalto-universitetet
Finlands näringsliv rf
Esbo stad
Finanssiala ry
Hansel Ab

Samkommunen Helsingforsregionens trafik HRT
Samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Helsingfors kyrkliga samfällighet
Helsingfors stad

Joensuu stad
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Kyrkans servicecentral
Kyrkostyrelsen

Kivijärvi kommun
KL-Kuntahankinnat Oy
Kunnan Taitoa Oy

Lappträsk kommun
Monetra Oy
Justitiekanslersämbetet
Uleåborgs stad
Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
Polisstyrelsen
Posio kommun
Huvudstaben
Ropo Capital Oy
Finlands Advokatförbund r.f.
Finlands Kommunförbund rf
Finlands Bank
Ekonomiadministrationsförbundet i Finland rf
Företagarna i Finland rf
Tammerfors stad
Teknologiindustrin rf
TIEKE Utvecklingscentralen för Informationssamhälle rf
Tieto Abp
Dataombudsmannens byrå
Åbo stad
Statskontoret
Vanda stad
Skatteförvaltningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen
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