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Elektronisk handel – Intern kontroll och redovisning
När elektronisk handel skall införas uppkommer ett antal frågor som berör
redovisning, intern kontroll och säkerhet. Förutsättningarna för den interna
kontrollen förändras. Förändringen medför både problem och möjligheter
jämfört med dagens rutiner. Det finns ett antal frågor kring bokföring och
räkenskapsmaterial vid tillämpning av elektronisk handel. Frågor uppkommer vidare om tillämpningen av reglerna om offentlighet och sekretess vid
elektronisk överföring och lagring av meddelanden.
Att använda elektronisk affärskommunikation innebär att flera slags avtal
ingås. Vid sidan av affärsavtalet/ramavtalet som en upphandling resulterat i
rekommenderas att ett meddelandeutväxlingsavtal, s.k. EDI-avtal ingås med
sin handelspart. Vidare skall tredjepartsavtal finnas, dvs avtal med företag
som levererar nätverkstjänster, kommunikationstjänster, databastjänster och
andra tjänster som har samband med utväxling av elektroniska meddelanden
åt dem som vill handla elektroniskt. Det är av största vikt med korrekta avtal
eftersom man aldrig kan hävda att det är den tredje part som man anlitat som
brustit i de juridiska och revisionella krav som man själv bär ansvaret för. Som
exempelvis bokförings-och skattskyldig har man ett ansvar som man aldrig
kan överföra till den tredje parten. Man kan däremot i sitt avtal med den
tredje parten ställa krav på hur tjänsten skall uppfyllas och ange sanktioner
för det fall brister uppstår vid uppfyllandet.
Vi har utifrån ovanstående frågor samt erfarenheter som vunnits på området
funnit anledning att ge ut en handledning i ämnet. Denna är avsedd för er
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som arbetar med elektronisk handel främst inom offentlig sektor även om den
till stor del kan tjäna till ledning även för varu- och tjänsteleverantörer. De
som berörs är bl a projektledare för elektronisk handel, inköpare, redovisningsansvariga, jurister, registratorer och arkivarier. Vi ser det som mycket
viktigt att dessa befattningshavare kopplas in i ett tidigt skede vid införandet
av elektronisk handel.
Handledningen har tagits fram inom ramen för samarbetet mellan Svenska
Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Statskontoret. Den har skrivits
huvudsakligen av Ola Eriksson, Komrev och Ingemar Glans, KPMG. Innehållet i handledningen har tagits fram i samråd med en referensgrupp som
bildats för detta syfte. Referensgruppen har bestått av företrädare för
Ekonomistyrningsverket (ESV), Riksrevisionsverket (RRV), Komrev, KPMG,
Deloitte & Touche, Öhrlings PriceWaterhouse Coopers, Landstingsförbundet
och Svenska Kommunförbundet.
Syftet med handledningen är att ge en översiktlig, samlad bild av ovan
nämnda frågor och att samtidigt ge en praktisk vägledning. Boken fokuserar
huvudsakligen på elektronisk handel avseende affärsprocesserna beställning/avrop mot ramavtal t.o.m. hanteringen av en elektronisk faktura.
Vi hoppas denna handledning skall vara ett användbart stöd vid såväl själva
införandet av elektronisk handel som i det dagliga arbetet.
Kurser i Elektronisk handel – Intern kontroll och redovisning samt avtalsfrågor ges fortlöpande. Under hösten återstår ett kurstillfälle, i Växjö den
29 november. Under våren planeras ytterligare kursverksamhet. För närmare
information om detta, se vår hemsida, www.eh.svekom.se eller kontakta GunBritt Rostock, tfn: 772 44 16, e-post: gun-britt.rostock@svekom.se.
För rådgivning i olika frågor som berör detta område är ni även välkomna att
kontakta oss på Kommunförbundet; civilrättssektionen och ekonomistyrningssektionen.
Handledningen, "Elektronisk handel – intern kontroll och redovisning" bifogas
i ett exemplar till varje kommun ( kommunstyrelsen) och landsting. Ytterligare
exemplar kan beställas från Kommentus förlag AB, 117 99 STOCKHOLM,
tfn 08-709 59 90, fax 08-709 59 80 (Best nr: 7099-845-0). Priset är 225 :-/st exkl
moms,porto och expeditionsavgift för ett exemplar, 190 :-/st vid beställning av
5 exemplar och 175:-/st vid 10 exemplar eller fler.
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