RUNDSKRIV
NR 17/2021
Dato: 01.11.2021

Til: Banker, betalingsforetak og forhandlere som deltar i eFakturatjenesten
Kontaktperson i Bits: Morten Krøgenes
Rundskriv fra Bits omfatter hovedsakelig informasjon fra Bits knyttet til regelverk, utfyllende regler og krav,
standarder og anbefalinger. Rundskrivet stiles til det fagmiljø som antas å ha mest nytte av informasjonen.
Det forutsettes at mottaker av rundskriv fra Bits foretar den nødvendige interne distribusjon i egen
organisasjon.

Informasjon angående eFaktura JTTB-sanering
Bits informerte i Rundskriv 10-2020 den 13.11.2020 om næringens beslutning om å sanere
"Ja-Takk-Til-Bestemte"-funksjonaliteten (JTTB1) fra og med 1.12.2021. I Rundskriv 15-2021 den
13.9.2021 påpekte Bits viktigheten av at det blir gjennomført aktiviteter for å sikre at sluttkundene
forstår konsekvensen av å ikke ha samtykket til JTTA2.
Totalt antall forbrukerkunder tilknyttet eFaktura er i overkant av 3.9 millioner3. Pr 29.10.2021 har i
overkant av 3,5 mill. forbrukerkunder inngått JTTA-samtykke. Banker har informert Bits om at det
er vanskeligere enn først antatt å forklare og få sluttkundene til å inngå JTTA samtykke. Med over
370 000 aktive forbrukerkunder uten JTTA-samtykke har Bits besluttet å justere fristene for full
sanering av JTTB-funksjonaliteten til 15.5.2022.

----------1

JTTB – Ja takk til bestemte. Dette er den «opprinnelige» eFakturatjenesten der en betaler i nettbank e.l., aksepterer et
avtaleforslag om eFaktura med en spesifikk betalingsmottaker hvoretter betalingsmottaker kan sende betaleren
eFaktura-betalingskrav.
2

JTTA – Ja takk til alle. Funksjonen i eFaktura der en betaler kan avtale at alle eFakturautstedere kan sende kunden en
faktura uten forutgående bilateral avtaleinngåelse mellom partene på at betaler aksepterer en eFaktura.
3

Inkludert kunder som ikke har mottatt en eFaktura siste 12 måneder er totaltallet ca. 4.4 millioner eFakturakunder.

Postadresse:
Postboks 2644
0203 OSLO

Kontoradresse:
Hansteens gate 2
0253 OSLO

Org.nr.916 960 190

Oppdatert plan er dermed som følger:
Endringer som trer i kraft 1.12.2021:
-

-

Avtalefangst for JTTB (også benevnt "eFaktura 1.0") skrus av i alle betalingsflater. Kunder uten
JTTA-samtykke vil etter 1.12.2021 ikke kunne melde seg på eFaktura fra nye utstedere (JTTB
avtalefangst er ikke lenger mulig).
Kunder uten JTTA-samtykke vil fortsatt kunne motta eFakturakrav basert på eksisterende JTTB
avtaler frem til 15.5.2022.
Forhandlere (innsendere) som ikke har tilrettelagt for JTTA-oppslag vil ikke kunne sende
eFakturakrav til nye kunder.

Endringer som trer i kraft 15.5.2022:
-

-

Alle eFakturaer basert på JTTB-funksjonalitet sendt til forbrukere som ikke har samtykket til
JTTA, vil bli avvist i eFakturatjenesten. Etter 15.5.2022 vil dermed aktive JTTB-kunder uten JTTA
samtykke ikke lenger motta eFaktura-betalingskrav.
Forhandler (innsendere) vil få avvist innsending av eFaktura-krav til kunder som ikke har
inngått og registrert JTTA-samtykke i koblingsenheten.

Bits ønsker å understreke nødvendigheten av at alle aktører opprettholder pågående og planlagte
aktiviteter for å få resterende kunder med kun JTTB-avtaler over på JTTA.

Henvendelser og/eller eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede på mail
morten.krogenes@bits.no eller på telefon 926 46 947

Med vennlig hilsen
for Bits AS

Morten Krøgenes
Fagsjef
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