
Rafrænir reikningar um áramót

Mikilvægt skref til hagræðingar með 
rafrænum viðskiptum



ICEPRO stofnað 1989
„Iceland committee on eBusiness and Trade Procedures“

Markmiðið að vinna að liprun í viðskiptum
með áherslu á stöðluð rafræn viðskipti



ICEPRO stóð að innleiðingu EDI á Íslandi
„Handbók fyrir EDI í verslun“

Síðasta útgáfa frá 2004

Á árinu 2007 gaf ICEPRO út handbók um
„Rafræn innkaup með XML“



Innleiðing rafrænna reikninga
Norðurlönd eru í forystu



Mögulegur ávinningur, „e-invoicing“
(Finnsk rannsókn sem tímamældi ferli við afgreiðslu reikninga)

14,7 EUR 
eða 

2.350 kr 
sparnaður 

per 
reikning



Evrópa
Stöðug aukning rafrænna reikninga

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 (Á) 2014 (Á)

B2G / B2B / G2B

B2G / B2B / G2B



Evrópa – rafrænir reikningar
Hið opinbera leiðir innleiðingu

• Austurríki: 100% reikningar til ríkisins rafrænir frá 2014
• Belgía: Stefnt að 50% reikninga rafrænir fyrir lok 2015
• Danmörk: Allir reikningar til ríkisins rafrænir frá 2005
• Finnland: Nærri 100% reikninga til ríkisins rafrænir í dag
• Holland: Stefnt að 80% reikninga verði rafrænir á árið 2014
• Ítalía: Reikningar til ríkisins verði rafrænir frá júní 2014
• Noregur: Rafrænn reikningur skylda frá miðju ári 2012
• Portúgal: Krafa um rafræna reikninga frá og með 2014
• Sviss: Stofnanir taki við og sendi rafrænt árið 2016
• Svíþjóð: Árið 2008 gátu nær 100% stofnana tekið við og 

sent rafrænt
• Ísland:  Reikningar til ríkisins rafrænir frá 1. janúar 2015



Tilmæli um rafrænan reikning 
og viðskiptakjör

• Rafrænn reikningur
– Frá 1. janúar 2015 skulu reikningar vera á rafrænu formi
– Allir reikningar skulu vera gefnir út samkvæmt 

tækniforskrift Staðlaráðs TS-136 og kreditreikning 
samkvæmt TS-137

• Gjaldfrestir og greiðslufyrirkomulag
– Veittur skal a.m.k. 30 daga gjaldfrestur frá útgáfu reiknings
– Eindagi skal vera sá sami og gjalddagi

• Hagræðing
– Ríkið tekur við um 500 þúsund reikningum árlega
– Með kr. 1.000.- sparnaði á hvern reikning verður árlegur 

sparnaður kr. 500 milljónir



Hvernig er staðan á markaðnum?

• Þrír virkir skeytamiðlarar

– Advania, InExchange, Sendill

– Eru allir tengdir Peppol viðskiptanetinu

– Mikilvægt að samskipti milli þeirra séu snurðulaus

• Þjónustuaðilar viðskiptalausna eru almennt að 
bjóða lausnir fyrir stærri sem smærri aðila

– Mikilvægt að markaðurinn krefjist stöðlunar



Samkaup – EDI verðlaun árið 2010
Reikningsviðskipti innan samstæðu rafræn

• Um 450 þúsund 
reikningar árlega

• Árlegur sparnaður um 
300 milljónir króna 



Mögulegur sparnaður á Íslandi

• Forsendur

– Reikningafjöldi samtals 19 milljónir

– 24% reikningum rafænt eins og í Evrópu 

– Hagræðing við hvern rafrænan reikning 1.000 kr

Hagræðingin á ári yrði 4,7 milljarðar!



Evrópa – rafræn innkaup
Árleg hagræðing 100 milljarðar evra

• Digital Agenda stefna 
Evrópusambandsins.

• 100 milljarða evra í sparnað 
á ári í opinbera geiranum. 
32.800 krónur á íbúa.

• Gæti staðið undir byggingu 
150 sjúkrahúsa á svæðinu

• Þessi hagræðing samsvarar 
um 10,5 milljörðum 
íslenskra króna sparnaði á 
ári á Íslandi.



Rafræn innkaup, E-procurement

Á aðalfundi ICEPRO árið 2009 flutti Hannes G. Sigurðsson frá SA 
erindi og vitnaði m.a. í skýrslu Capgemini Consulting frá 2007, 
þar sem áætlað er að rafæn innkaup hins opinbera geti leitt til 

ávinnings sem samsvari um 0,8% af VLF. 

Heimfært upp á Ísland þýddi þetta um 
11 milljarða króna árlegan sparnað



Lykill að árangri er samvirkni:

Samræmd vöruflokkun

Samræmd framsetning á vörum

Samræmd framsetning á viðskiptakjörum

Samræmd viðskiptaskjöl

Samræmd miðlun á milli aðila

Samræmd vistföng



Hvað með grænu skrefin?

30 milljaraðar pappírsreikningar sendir árlega í 
Evrópu hver um sig eru að meðaltali 3 blaðsíður:

• 12,6 milljón trjáa

• 13 milljarðar lítrar af vatni

• 5,4 milljarðar kW h 

• D
Koldíoxíð losun við rafrænan reikning, einungis 

þriðjungur losunar sem tengja má pappírsreikningi



Takk fyrir
Hjörtur Þorgilsson
Formaður ICEPRO

hjortur@vi.is
www.icepro.is

mailto:hjortur@vi.is
http://www.icepro.is/

