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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.

JTTB-funksjonaliteten saneres 1.12.2021
Bits vil med dette rundskrivet informere om at "Ja-Takk-Til-Alle"-funksjonaliteten (JTTA1) i eFaktura
skal rendyrkes fra og med 1.12.2021. Dette betyr at "Ja-Takk-Til-Bestemte"-funksjonaliteten (JTTB2)
fra dette tidspunkt saneres og alle eFakturamottakere skal få distribuert eFakturaer basert på et
registrert JTTA-samtykker i eFaktura Koblingsenhet.
eFakturatjenesten ble modernisert i 2016. Da ble blant annet JTTA innført i Bits regler for eFaktura.
Regelverket støtter i dag både JTTA og JTTB. Bakgrunnen for dette har vært å gi bankene og deres
kunder mulighet for en smidig overgang fra JTTB til JTTA. Siden moderniseringen i 2016 har det
vært en intensjon å fase ut JTTB-funksjonalitet mellom utstedere og mottakere til fordel for JTTA.
Vedtaket om sanering av JTTB er fattet på grunnlag av at kunder i dag i stor grad har valgt
muligheten for å motta eFakturaer basert på et JTTA-samtykke. Andelen kunder med JTTA
registrert i koblingsenheten er i dag ca. 3,4 mill. av totalt ca. 3,8 mill. aktive eFakturamottakere. I
tillegg er det ca. 400.000 eFakturamottakere registrert i løsningen som ikke har mottatt en eFaktura
det siste året og dermed anses som passive brukere av tjenesten.
Hva betyr vedtaket
En sanering av JTTB betyr at alle eFakturautstedere etter 1.12.2021 må benytte JTTA-samtykker
registrert i eFaktura Koblingsenhet som grunnlag for distribusjon av eFakturakrav. Dette innebærer

1

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.
2
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.
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at alle eFaktura-utstedere må tilpasse sine løsninger slik at JTTA-samtykke kontrolleres i
koblingsenheten og at distribusjon av eFakturakrav kun skjer basert på JTTA.
For banker/betalingsforetak betyr dette at avtalefangst basert på avtaleforslag mot
fakturamottakersiden ikke lenger kan tilbys i bankenes/betalingsforetakenes nettbanker.
Mottakere kan kun inngå JTTA-samtykke gjennom sin eFakturatilbyder. Mottakere kan reservere
seg mot å få eFaktura fra bestemte utstedere. Dersom det ikke finnes et gyldig JTTA-samtykke
registrert, vil eFaktura-kravet sendt fra utsteder bli avvist i eFaktura Koblingsenhet.
Dagens avtaleoversikt som bankene/betalingsforetak tilbyr i nettbank, er basert på registrerte JTTBavtaler og fanger ikke opp de utstedere som allerede i dag distribuerer basert på JTTA-samtykke.
Etter hvert som utstedere endrer fra distribusjon basert på JTTB-avtaler til JTTA-samtykker og det
blir færre og færre JTTB-avtaler, vil dagens avtaleoversikt på sikt bli innholdsløs. Det etableres
derfor ett nytt kall mot eFaktura Koblingsenhet der nettbank, basert på spørring, kan hente
informasjon om hvilke utstedere en eFakturamottaker mottar eFaktura fra. Nærmere informasjon
om ovennevnte endringer for nettbanker vil følge.
Forhandlere i tjenesten må følge opp utstedere de har avtale med og sørge for at de får gjort
nødvendige tilpasninger for JTTA i sine løsninger.
Nettbanktilbyderne må på sin side sikre at nødvendige tilpasninger blir gjort i egne kundeløsninger
som er rettet mot eFakturamottakere.
JTTA har vært tilrettelagt i eFaktura Koblingsenhet siden 2016 og tilpasninger som følge av sanering
av JTTB kan derfor påbegynnes umiddelbart og gjennomføres før saneringstidspunktet.
Bits administrasjonen vil, med hjelp av Bits eFakturaforum og driftssted (Nets) for eFaktura
Koblingsenhet , bistå med avklaringer og nødvendig bistand til deltakerne i tjenesten i tiden frem
mot 1.12.2021. Vi vil fortløpende informere om arbeidet og iverksette nødvendige
koordineringsaktiviteter etter behov.
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

Side 2 av 2

