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Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep 0030 Oslo
Att: Marianne Irgens

Høring – endring av bokføringsforskriften vedrørende samfakturering av nettleie
og elektrisk energi.
Det vises til høringsbrev fra Finansdepartementet av 17. november 2017 vedrørende endringer i
bokføringsforskriften for å sikre at samfakturering av nettleie og strøm også eksplisitt blir tillatt etter dette
regelverket på samme måte som i avregningsforskriften.
Energi Norge er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for norsk fornybarnæring. Energi Norge
representerer ca. 280 bedrifter som produserer, frakter og selger strøm og varme. Medlemsbedriftene står
for 99 prosent av kraftproduksjonen, omsetter 95 prosent av strømmen til sluttbrukere og dekker 90
prosent av nettkundene i Norge. Fornybarnæringen jobber for bedre klima, sikker forsyning og grønn
vekst.
Fornybarnæringen har en lang praksis for samfakturering av kraft, nettleie og avgifter inklusive mva på
en felles faktura til strømkundene. Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) har i
avregningsforskriften som regulerer både nettselskaper og kraftleverandører derfor lagt til rette for det.
Ved felles fakturering av nettleie og strøm skjer det i dag både som samfakturering av nettleie og strøm
( fakturerende enhet fakturerer på vegne av begge aktører) eller som gjennomfakturering (fakturerende
kraftleverandør betaler nettselskapets fordring før han viderefakturer nettselskapets nettleie/ avgifter).
For de aktørene som velger å ikke utstede faktura til kunden innebærer forslaget om at salget kan føres
over fakturautsteders konto, i stedet for kjøperens konto, en redusert byrde. For bokføringspliktige kunder
medfører endringene i kravet til spesifikasjon av kjøp i leverandørspesifikasjon en redusert byrde ved at
kjøpet ikke kreves splittet på begge selgerne (nettleie og strøm).
Vi oppfatter at forslag om endringer i bokføringsforskriften innebærer at gjeldende praksis kan
videreføres i overenstemmelse med både avregningsforskriften og bokføringsforskriften.
Bransjen er opptatt av samfunnsøkonomisk gode og effektive løsninger som reduserer kostnadene ved
fakturering og betaling av elektrisitet (kraft, nettleie og avgifter). Samtidig må ordningene oppleves som
kundevennlige. Bransjen arbeider kontinuerlig med dette i samspill med NVE, og vi antar at de foreslåtte
endringene også kan danne grunnlag for en videre utvikling av en effektiv løsning for enfaktura for
elektrisitet gjennom markedsaktøren.
Energi Norge støtter derfor Skattedirektoratets endringer av bokføringsforskriften.
Vennlig hilsen Energi Norge
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Direktør marked
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