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Hvað þarf að gera

• Hagræði næst ekki nema að menn sameinist um eina aðferð 

til að eiga samskipti

– Annars verður pappírslegt óhagræði að rafrænu spaghetti

• Tengja þarf undirliggjandi net rafrænna reikninga við 

greiðslumiðlunarkerfi

– Ferlin nauðalík og vel þekkt í greiðslumiðluninni

• Huga þarf vel að skattamálum

– Reikningar uppfylli skilyrði yfirvalda

– Skil á VSK geti verið sjálfvirk
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Hvað þarf að vera til staðar?
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Öryggismál

• Traust á þessu kerfi verður að vera algjört

– Dagleg fjárhagsleg tengsl fyrirtækja munu byggja á þessu

• Skilgreint burðarlag sem byggir á traustum stoðum þarf að 

vera til staðar

– Svo reikningurinn komist frá A til B

• Skilgreind leið til að tryggja að sendandi og 

móttakandi séu þeir sem þeir segjast vera

– Rafræn skilríki henta afar vel til þess
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Við erum svo heppin að...

• Slíkt burðarlag er til nú þegar í því neti sem bankarnir eru 

búnir að koma upp til að tryggja flæði greiðsluseðla með RB 

sem miðju

– Sömu hugmyndafræði má nota fyrir rafræna reikninga

• Rafræn skilríki eru komin í framleiðsluhæft ástand og 

prófanafasa er senn að ljúka

• Nú þegar er til tækni sem tengir þetta tvennt saman
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Hlutverk bankanna?

• Bankarnir verða að styðja við þessa þróun og eru í 

lykilaðstöðu til að tengja aðila saman og tengja saman 

reikninga og greiðslur

– Forsenda þess að fullt hagræði náist með þessum breytingum

• Umræður í gangi um að tryggja einsleitan grunnbúnað fyrir 

þessar þjónustur hérlendis

– Ein undirliggjandi pípulögn sem verði öllum aðgengileg til að flytja 

rafræna reikninga

– Eitt sameiginlegt forritunaraðgengi fyrir alla þannig að ekki þurfi að 

hafa áhyggjur af því hver er á hinum endanum
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