
E-kvitto - Frågor och svar

Är det bara i Kivra som digital kvitton är på gång, ej ”Mina meddelanden”? 

Kivra gör en satsning kring digitala kvitton för den svenska marknaden. Det finns idag flera leverantörer av lösningar för digi-
tala kvitton, dock finns det idag ingen leverantör som levererar digitala kvitton i ”Mina Meddelanden”.

Är Kivras kvittotjänst gratis?

Ja.

Kommer det finnas andra möjligheter än att via Kivra redovisa digitala kvitton?

För Kivras kvitto-tjänst så redovisas endast digitala kvitton från Kivra. Andra leverantörer av digitala kvitto-tjänster erbjuder 
andra möjligheter för redovisning av digitala kvitton.
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Hur vet handlaren till vem Kivra kvittot ska skickas? 

Kivras kvitto-tjänst bygger på fyra olika identifierare för att leverera kvittot till rätt mottagare; personnummer, verifierad  
mailadress, verifierat telefonnummer, och kopplade betalkort. Samma identifierar används av de flesta lösningar för digitala 
kvitton.

Hur säkerställer man säker personuppgiftshantering med e-kvitton?

Detta görs i enlighet med respektive digitala kvitto-leverantörs informationssäkerhetspolicy och anses ha hög nivå av  
informationssäkerhet.

Måste man byta från min myndighetspost till kivra för att få in ett digitalt kvitto?

Ja, om man vill använda sig av Kivras digitala kvitto-tjänst.
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Måste original kvitto sparas / arkiveras hos myndigheten fast det kommer digitalt? 

Detta utreds i pågående förstudie (Effektiviserad kvittohantering). Rapporten beräknas vara klar innan 2020.

Hur kommer de digitala kvittona arkiveras? 

Detta utreds i pågående förstudie (Effektiviserad kvittohantering). Rapporten beräknas vara klar innan 2020.

När kommer detta vara klart att använda och när kommer appen? 

Statens servicecenters tjänst Kvitto&Resa är i nuläget ett koncept som Statens servicecenter utreder. Just nu så bedrivs en 
förstudie (Effektiviserad kvittohantering) med fokus på att utreda möjligheterna för ett införande av ett liknande koncept.  
Rapporten beräknas vara klar innan 2020.
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Enligt bokföringsreglerna måste det finnas papper på bokföringen.  
Behövs det något beslut från någon?

Utgångspunkten är att man skall spara kvittot för bokföring i det format som det kom bolaget eller myndigheten till handa. 
Detta ligger inom ramen för den förstudie som Satens servicecenter just nu bedriver (Effektiviserad kvittohantering).  
Rapporten beräknas vara klar innan 2020.

Vad säger bokföringslagen?

Boföringsnämnden ger sina riktlinjer här: http://www.bfn.se/sv/fragor-och-svar/arkivering. Myndigheter lyder dock under flera 
andra regelverk och föreskrifter, vilket utreds i pågående förstudie (Effektiviserad kvittohantering). Rapporten beräknas vara 
klar innan 2020.

Vad är revisorernas synpunkter på helt digitala kvitton?

Skatteverket slog fast 2012 i ett meddelande (SKV M 2012:7) att ett digitalt kvitto är att likställa med ett papperskvitto.
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Hur ser arkivering ut för att Skatteverket och Riksarkivet ska kunna titta på underlag vid  
granskningar?

Detta ligger inom ramen för den förstudie som Satens servicecenter just nu bedriver (Effektiviserad kvittohantering).  
Rapporten beräknas vara klar nnan 2020.

Har Statens servicecenter diskuterat e-kvitton med Riksrevisionen och deras syn på  
originalhandlingar?

Detta ligger inom ramen för den förstudie som Satens servicecenter just nu bedriver (Effektiviserad kvittohantering).  
Rapporten beräknas vara klar nnan 2020.

Är detta realistiskt?

Digitala kvitton lanseras i Kivra i början av 2020. Redovisning enligt flödet under presentation finns idag hos många bolag 
inom näringslivet och utreds av Satens servicecenter i en pågående förstudie (Effektiviserad kvittohantering).  
Rapporten beräknas vara klar nnan 2020.
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Finns det någon global standar? Hur arbetar andra länder kring detta?

Den mest nyttjade globala standarden för digitala kvitton heter ARTS. Mer information hittas här https://www.omg.org/cgi-bin/
doc?retail/2018-04-01

Finns det någon förteckning över vilka leverantörer som är anslutna till Kivras kvitto-tjänst?

Kivras kvitto-tjänst lanseras i början av 2020. Idag finns ingen offentlig förteckning på vilka handlare som kommer att vara 
anslutna vid lansering. Hänvisar till Kivra för mer information.

Fotade kvitton som redovisas digitalt, räknas det som originalkvitton?

Orginalkvittot är det kvittot som producerades ur kassasystemet. Så är det ett papperskvitto, som sedan fotas, så är det  
papperskvittot som räknas som originalkvitto.
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Hur funkar att dra eller inte dra momsen?

Detta konfigureras upp i regelverken per kundmyndighet.

Hur får man tillgång till det digitala kvittot efter ett köp?

I Kivras lösning kommer det digitala kvittot att vara tillgängligt i Kivra. Andra digitala kvitto-lösningar ger konsumenten  
tillgång till kvittot via andra kanaler, exempelvis via handlarens egna ”Mina Sidor”, eller ändamålsenliga appar.

Hur får vi mer information om Statens servicecenters tjänst Kvitto&Resa?

Statens servicecenters tjänst Kvitto&Resa är i nuläget ett koncept som Statens servicecenter utreder. Just nu så bedrivs en 
förstudie (Effektiviserad kvittohantering) med fokus på att utreda möjligheterna för ett införande av ett liknande koncept.  
Rapporten beräknas vara klar innan 2020.
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Finns det någon lösning att importera kvitton från andra digitala tjänster, exempelvis parkerings-
appar, så man slipper skriva ut dessa i bokföringssyfte?

Detta utreds i pågående förstudie (Effektiviserad kvittohantering). Rapporten beräknas vara klar innan 2020.

Utlägg som inte  ska ersättas via lön, skickas idag via Visma Proceedo. Ska det kunna gå att 
skicka kvittot dit istället för Primula?

Tekniskt är det möjligt. I den förstudie (Effektiviserad kvittohantering) som pågår utreds främst privata utlägg som gjorts åt 
myndighetens vägnar. Rapporten beräknas vara klar innan 2020.

Varför behandlas kvittot med bisfenol?

Bisfenol används i thermo-kvittopapper pga sina stabiliserande och värmetålande egenskaper. Detta gör att kvitton kan  
skrivas utan bläck.
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Var det inte någon skillnad på krav mellan kvittohantering för exempelvis friskvård och utlägg för 
myndighetens räkning? Går bägge att digitalisera fullt ut?

Det skiljer sig åt, det stämmer. Det att man kan digitalisera flödet för helt privata utlägg (ex. friskvård) slogs fast i en förstudie 
gjord av eSam 2018 genom att privatpersonen lämnar in kvittot i elektorniskt format (ex. skannat) till myndigheten. Således 
har kvittot kommit myndigheten tillhanda elektorniskt, och skall då lagras i detta format. Vad gäller privata utlägg å mynidhe-
tens vägnar så utreds detta i den pågånde förstudien (Effektiviserad kvittohantering).  
Rapporten beräknas vara klar innan 2020.


