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241/2019
Lag
om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1§
Lagens tillämpningsområde
Denna lag tillämpas på elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare. Lagen ska dock inte tillämpas om användningen av elektronisk fakturering skulle
kunna röja sekretessbelagda uppgifter eller äventyra statens väsentliga säkerhetsintressen.
Genom denna lag genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/55/EU om
elektronisk fakturering vid offentlig upphandling, nedan e-fakturadirektivet.
2§
Definitioner
I denna lag avses med
1) elektronisk faktura en faktura som har utfärdats, översänts och mottagits i ett sådant
strukturerat elektroniskt format som gör det möjligt att behandla den automatiskt och vilken stämmer överens med den europeiska standard för elektronisk fakturering till vilken
hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning med stöd av artikel 3.2 i e-fakturadirektivet tillsammans med någon av syntaxerna i den förteckning som
har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning med stöd av den artikeln,
2) upphandlande enhet de aktörer som avses i 5 § i lagen om offentlig upphandling och
koncession (1397/2016), i 5 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna
vatten, energi, transporter och posttjänster (1398/2016) och i 4 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling (1531/2011),
3) näringsidkare en aktör som bedriver i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) avsedd rörelse och yrkesverksamhet och vars omsättning under räkenskapsperioden överstiger 10 000 euro.
3§
Upphandlande enheters skyldighet att ta emot och behandla elektroniska fakturor
Upphandlande enheter ska ta emot och behandla elektroniska fakturor som grundar sig
på sådana upphandlingskontrakt eller koncessioner som omfattas av lagen om offentlig
upphandling och koncession, lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vat-
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ten, energi, transporter och posttjänster eller lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling.
4§
Upphandlande enheters och näringsidkares rätt att få elektroniska fakturor
Upphandlande enheter och näringsidkare har rätt att på begäran få fakturor av andra
upphandlande enheter och näringsidkare i form av elektroniska fakturor.
5§
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.
Lagens 4 § tillämpas dock först från och med den 1 april 2020. Lagens 3 § tillämpas på
andra upphandlande enheter än statens centralförvaltningsmyndigheter och inköpscentraler från och med den 1 april 2020.
Helsingfors den 22 februari 2019
Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET

ISSN 1456-9663

2

