
Bokføring - lovgrunnlag

• Bokføringsloven av 19.11.2004 (BFL)
• Forskrift om bokføring  av 01.12.2004 (BFF)
• Budsjett- og regnskapsforskriften (07.06.2019) 

(Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, 
årsregnskap og årsberetning for kommuner og 
fylkeskommuner)



Dokumentasjon av bokførte 
opplysninger
Alle bokførte(regnskapsførte) opplysninger skal 
dokumenteres.
F.eks skal en bokført utgift i regnskapet 
dokumenteres med underlag.
Underlaget skal bl.a. bekrefte/forklare hva 
utgiften gjelder. En faktura dokumenterer et 
kjøp. Bestemte krav til innholdet i en faktura. 



Salgsdokument (faktura)  
Bokføringsforskrift (BFF) § 5-1-1
• Nummer (fakturanummer)
• Dok.dato (fakturadato)
• Angivelse av partene (selger og kjøper)
• Ytelsens art (hva er levert)
• Ytelsens omfang (hvor mye er levert)
• Tidspunkt og sted for levering



Salgsdokument, forts. BFF §5-1-1

• Vederlag (fakturabeløp)
• Betalingsforfall
• Evt. moms skal klart framgå, og skal 

spesifiseres pr sats (hvis ulike satser på 
ytelsene som er levert)



Salgsdokument, forts.
Angivelse av partene BFF §5-1-2

• Kjøper:
– Kjøpers navn
– Kjøpers adresse eller org.nr

• Selger:
– Selgers navn
– Org.nr.
– Org.nr+MVA hvis selger er reg. i MVA-registeret



Eksempel salgsdokument (faktura)



Salgsdokument forts.

• Faktura skal være adressert til Arendal 
kommune.                                                             
Fakturamottak, Postboks 503, 4898 Grimstad

• Ressursnummer til attestant skal være påført
• Leverandør skal sende faktura elektronisk i 

EHF-format.



Salgsdokument forts.
Tidspunkt for utstedelse av faktura

• Salgsdokument skal utstedes snarest mulig og 
senest en måned etter levering (hovedregel).

• Leveranser som faktureres månedlig, kan 
faktureres innen 15 virkedager etter 
leveringsmåneden.

• Ved avtalte anbudsarbeid o.l. kan avtalte 
betalingsplaner legges til grunn ved 
faktureringen.



Salgsdokument 
Tidspunkt utstedelse av faktura, forts.

• For tjenester som leveres basert på måling av  
forbruk strøm,telefoni o.l.) kan det utstedes 
salgsdok. for lengre perioder, begrenset til en 
periode på ett år. Salgsdokumentet skal så vidt 
mulig utstedes innenfor det kalenderår 
levering finner sted.



Bokføring ved feil i faktura

• Ved feil i faktura skal dette snarest tas opp 
med leverandør. Be om kreditnota og ny 
korrigert faktura. Opprinnelig faktura og 
kreditnota attesteres og anvises, det samme 
med ny korrigert faktura.

• Faktura som ikke gjelder virksomheten skal 
ikke bokføres. Gjelder (selvfølgelig) også 
svindelfakturaer. 



Bokføring omtvistet faktura

• En  omtvistet faktura er en faktura hvor man 
ikke er enig med leverandør. (Det vanlige her 
er at man ikke er enig i fakturert beløp).

• En omtvistet faktura skal attesteres og anvises, 
slik at den blir bokført i regnskapet. Dette 
sikrer at man får fradrag for mva.

• NB! Viktig å gi kommunisere med Regnskap og 
gi beskjed straks faktura er anvist.



Dokumentasjon av bokførte 
opplysninger

• Dokumentasjonens viktigste formål er å vise  
de bokførte opplysningers berettigelse, at 
virksomheten faktisk har pådratt seg en 
forpliktelse.

• Alle bokførte opplysninger skal være 
dokumentert, og dokumentasjon skal være 
korrekt og fullstendig.

• Fullstendighet i dok. skal kunne kontrolleres.



Dokumentasjon bokførte opplysninger 
forts. (BFL § 4)



Utstedelse av salgsdokumentasjon
BFF § 5-2-1

– Det er selger som skal utstede salgsdokumentet 
(hovedregel). Såkalt omvendt fakturering (kjøper 
utsteder salgsdokument på vegne av selger) skal 
altså ikke skje

– Unntak forekommer fra denne hovedregel
– Skatteetaten kan gi dispensasjon



Dokumentasjon av reise- og 
oppholdsutgifter

• Ref. forskrift om bokføring, §5-9
• Av dokumentasjon skal framgå:

– Hvem utgiftene omfatter
– Hva formålet med reisen har vært
– Hvilket arrangement den reisende har deltatt på
– Ref. KS personalhåndbok, Altinn.no og 

Skattebetalingsforskriften



Dokumentasjon reise- og 
oppholdsutgifter, forts.

Fra Personalhånd Arendal kommune:
Tjenestereiser
Ansatte som har utgifter på tjenestereise, får dette dekket av arbeidsgiver. …….
Utgiftene dekkes enten ved refusjon av faktiske utgifter basert på bilag (for 
eksempel utgifter til fly, drosje, overnatting), eller som utgiftsgodtgjørelse (for 
eksempel diettgodtgjørelse). Enkelte småutgifter som bompenger, 
parkeringsavgifter o.l. kan påføres reiseregningen uten kvittering.

Reiseregning
For at et utlegg skal kunne dekkes trekkfritt for mottaker, det vil si uten at det 
trekkes skatt av det, må det dokumenteres med bilag og gis noen opplysninger 
enten i bilaget eller i vedlegg til dette (reiseregning). Se «Krav til reiseregning» på 
altinn.no for hva en reiseregning skal inneholde for de ulike utgiftene



Dokumentasjon reise- og 
oppholdsutgifter forts.

• Skattebetalingsforskriften § 5-6-11
– Det skal ikke foretas forskuddstrekk i utbetalinger 

(refusjon) som kun dekker utgifter som 
arbeidstakeren har pådratt seg i forbindelse med 
utførelse av arbeidet, når utgiftene dokumenteres 
med kvittering eller annet bilag som tilfredsstiller 
kravene i forskrift … om bokføring kap. 5, og 
dokumentasjonen vedlegges arbeidsgiverens 
regnskaper.



Dokumentasjon møte- og 
bevertningsutgifter

• Ref. forskrift bokføring § 5-10
• Dokumentasjon av møte- og 

bevertingsutgifter skal bekrefte:
– Formålet (eks. personalseminar for avdeling)
– Hvem bevertningen gjelder (navn)



Møte og bevertning - eksempel



Bokføring øremerkede midler

• Øremerkede midler er bundne midler som skal 
brukes til ett bestemt formål

• Øremerkede midler skal bokføres med 
prosjektnummer. Dette skal oppgis som 
referanse når inntekten kommer inn på 
kommunens bankkonto

• Dokumentasjon/underlag, som f.eks. kopi av 
tilskuddsbrev, sendes AKST.


