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Til:
Se vedhæftede høringsliste

11. september 2017
JSE/Stig Løjborg-
Nielsen

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om offentlige beta-
linger mv. (implementering af Europa-Parlamentets og Rådets/Kommissionens direktiv 

2014/55/EU af 16. april 2014 om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige ud-
bud, EU-Tidende 2014, nr. L 133, side 1)

Lovforslaget skal implementere direktiv om elektronisk fakturering i forbindelse 
med offentlige udbud (e-faktureringsdirektivet) i lov om offentlige betalinger m.v., 
jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007. Hensigten er at indføre krav om, at 
offentlige myndigheder, ordregivende enheder og indkøbscentraler skal kunne 
modtage og behandle elektroniske fakturaer, der er udstedt som følge af opfyl-
delse af kontrakter efter offentlige udbud, som er i overensstemmelse med den 
europæiske standard for elektronisk fakturering.

Kommissionen har anmodet den relevante europæiske standardiseringsorganisa-
tion om at udarbejde en europæisk standard for elektronisk fakturering. [Den eu-
ropæiske standard er vedtaget, den forventes offentliggjort i EU-tidende til okto-
ber 2017]

Lovforslaget berører ikke afsenderens ret til at vælge, om vedkommende vil sende 
sin faktura via den europæiske standard for elektronisk fakturering, nationale eller 
andre tekniske standarder eller i papirformat. Det er modtagerne, altså de offentli-
ge myndigheder og ordregivende enheder, der forpligtes til at modtage og behand-
le fakturaen, såfremt denne er udarbejdet i overensstemmelse med den europæiske 
standard.

Lovforslaget finder anvendelse på elektroniske fakturer, der er udstedet som følge 
af opfyldelse af kontrakter inden for udbudslovens anvendelsesområde; kontrak-
ter, som direktiv 2009/81/EF, direktiv 2014/23/EU, direktiv 2014/24/EU eller 
direktiv 2014/25/EU finder anvendelse på.

Eventuelle bemærkninger modtages senest mandag den 9. oktober 2017 klok-
ken 12 og sendes til Stig Løjborg-Nielsen stlni@digst.dk og cc mapar@digst.dk.

Med venlig hilsen

Stig Løjborg-Nielsen 
Fuldmægtig
T: +45 25281255 
E:  stlni@digst.dk 

Digitaliseringsstyrelsen · Landgreven 4 · Postboks 2193 · 1017 København K · 3392 5200 · www.digst.dk

mailto:stlni@digst.dk
mailto:stlni@digst.dk

