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Agenda 

•  Ordförande öppnar möte 
•  Rapport från det Europeiska forumet – Karina Duvinger & Peter Norén 
•  Rapport från arbetsgrupperna 

–  1. Temperaturmätning eFaktura – Ulrica Storset 
–  2. Goda exempel – Christer Rygaard 
–  3. Juridiska hinder – Kerstin Wiss Holmdahl 
–  4. Gemensam standard – Karina Duvinger 

•  eFaktura strategi Sverige – diskussion 
•  Övrigt 
•  Nästa möte  



Arbetsgrupp 1 – temperaturmätning 
eFaktura Sverige 
Ulrica Storset 



Temperaturmätning eFaktura Sverige 

•  Task:  ‘Assist the Commission in the monitoring of the development of the 
e-invoicing market and the e-invoicing adoption level in industry and 
services across the Member States’. 

•  Preliminära resultat ska diskuteras på EU-mötet i mars/april 
•  Gruppmedlemmar: Ulrica Storset NEA, Patrik Fältman Readsoft, Kerstin 

Wiss Holmdahl SKL, Andreas Strömberg Företagarna, Anna Bjerkerud e-
business guide 

•  2 möten  
•  Skickat NEA index till Pieter Breyne 



Utmaningen 

•  Register: PAR 
•  Segmentering:  

–  Antal anställda 0, 1-9, 10-49, 50-249, 250-999, 1000+ anställda 
–  16 Branscher 
–  1000 i varje kvotgrupp enl. SCB 



Status 

•  Slipar på enkäten 
•  Frågor just nu 

–  Kan vi konsolidera kvotgruppen 0-49 anställda 
–  Relevanta faktura intervaller  

•  Skicka ut enkäten och sammanställa svaren 



ACTIVITY GROUP 2:  
EXCHANGE OF EXPERIENCE AND 
GOOD PRACTICES 
Christer Rygaard 



Om den svenska arbetsgruppen 

•  14 medlemmar 
•  3 möten (1 Face-2-face och 2 telefon/web) 
•  Finns plats för fler deltagare – du är välkommen! 



Mål 

•  ”Åstadkomma ett utbyte av erfarenheter och god praxis, som 
underlättar framväxandet av interoperabla e-fakturalösningar” 



Framdrift hittills: en enkät kring goda exempel på 
drivkrafter och affärs-/införande-modeller 

•  Enkäten blev klar i torsdags i förra veckan 
•  Enkäten består av tre delar: 

–  En guide 
–  Ett webbformulär 
–  Ett dokument i vilket svaren kan kompletteras och fördjupas 

•  …och handlar om: 
–  Definition of good practice in promoting the use of e-invoicing 
–  Contribution of various operating models to the adoption of e-invoicing 

generally in your country 
–  Contribution of various operating models to the adoption of e-invoicing by 

SMEs in your country 
–  The role of government and the public sector 
–  Key drivers of adoption 



Hur enkäten går till 

•  Enkäten skall besvaras senast 20:e februari av 
–  De nationella forumet med ett gemensamt svar per land 
–  Intresseorganisationer som ett gemensamt svar per organisation 
–  Individuella organisationer, företag, intresseorganisationer mfl är också 

välkomna att svara själva – även enskilda medlemmar i EMSF 
–  ”Utvalda bransch-kommentatorer och analytiker” 
–  De nationella e-Invoicing Gateway-kontakterna (Anna Nordén i Sverige) 
–  ”Andra lämpliga” 

•  Svaren sammanställs av en oberoende organisation (ACCA) så att inte 
tex konkurrentkänslig information  

•  Svaren skall vara faktabaserade och spegla faktisk utveckling 



Svar från Sverige 

•  Alla medlemmar i nationella forumet får enkäten utskickad 
•  Alla kan skicka in sina svar – på engelska – till den svenska 

arbetsgruppen som sammanställer detta inför ett arbetsmöte där vi 
slutligt formulerar det svenska forumets svar 

•  Arbetsmötet hålls F2F den 8/2 kl 10-14 hos GS1 dit alla som svarat 
samt AG 2 är välkomna 

•  Det är troligt att det blir en del diskussioner så vi kan inte lova att svar 
från icke närvarande till fullo kan tas hänsyn till pga. risk för 
missförstånd 

•  Såsom ”Andra lämpliga” och bransch-analytiker skickas även enkäten 
till medlemmar i NEA, Svenskt Näringsliv samt Inspektum, Radar group 
och Gartner (finns fler förslag?) 

•  Alla svarar frivilligt och utan ersättning förstås 



Kontakt – bli aktiv i gruppen 

•  Christer.rygaard (at) expertsystems.se 
•  08-446 34 00 



Arbetsgrupp 3 – Juridiska hinder 
Kerstin Wiss Holmdahl 



NEA e-fakturaforum 

Rapport från arbetsgrupp 3, Juridiska frågor 
•  Möte den 8 december 
•  Genomgång av frågeställningar från Task 3 i 

EMSF 
•  Beslöts att skicka frågorna i enkäten på 

remiss till nationella efakturaforumets 
medlemmar 

•  Svar erhölls från 2 medlemmar 



NEA e-fakturaforum 

Arbetsgruppen för juridiska frågor, forts. 
•  Sammanställning av remissvar och efter egna 

diskussioner avgavs ett svar innefattande följande 
som hinder/svårigheter ur juridisk synvinkel: 

•  E-arkivfrågor, 
•  risk för förlorad informationsförlust vid konverteringar, 
•   risk för olika tolkningar inom EU av begreppet 

”administrativa kontroller” 
•  Hantering av PULfrågor 
•  Cookies vid användning av fakturaportaler mm 



NEA efakturaforum 

Arbetsgruppen för juridiska frågor, forts 
•  Egna diskussioner i gruppen kring juridiska 

hinder förutom enkäten 
•  Nytt möte ska bokas in 
•  Mötet kommer att äga rum i anslutning till 

befintliga arbetsgruppen NEA Juridik och 
säkerhet 

•  Välkomna att delta!  



NEA efakturaforum 

   Tack! Frågor? 

•  Kerstin Wiss Holmdahl 
•  Sammankallande, arbetsgruppen Juridiska frågor 
•  Kerstin.wiss.holmdahl@skl.se 
•  08-452 79 87 
•  070 548 96 86 



ACTIVITY GROUP 4:  
‘Migration towards a single e-invoice 
standard data model’ 
Karina Duvinger 



Om den svenska arbetsgruppen 

•  7 medlemmar 
•  2 möten (1 Face-2-face och 1 telefon/web) 
•  Finns plats för fler deltagare – du är 

välkommen! 



Mål 

•  Migration towards a single e-invoice standard 
data model’ 

  The EU forum should discuss:  
•  the co-existence of various e-invoice 

standard data models 
•  their convergence towards the standard 

model recommended in the Commission 
Communication (UN / CEFACT CIIv2) 

•  and potential implementation guidelines. 



Definition av arbetet (enl förslag på arbetsplan) 

•  The group will assess the outstanding 
standardisation gaps and synergies among ongoing 
standardisation activities at European and 
international level.  

•  It will recommend specific actions that will attempt to 
resolve the identified problems.  

•  The compatibility of various e-invoice messages (ISO 
20022 e-invoice message, UBL message, Expert 
Group core invoice, etc.) with the Cross-Industry 
Invoice version 2 will be addressed.  

•  The group will not carry out standardisation activities 
but deliver policy/operational advice. 



Arbetet hittills: att ge input till arbetsplanen för Task 4 

•  Planen färdigställs vid face-to-face i Bryssel 6 
februari 

•  Svenska input hittills. 
–  Arbeta för att ändra EC beslut om specifik version 

av Cross Industry Invoice (CII) 
–  Vidga perspektivet mot mer komplett 

affärsprocess för inköp i vilken affärsdokument 
som order, bekräftelse, leveransavisering 
tillsammans med grunddata ingår 

–  Analysera nuläge för att få kännedom om vad som 
behöver göras för att nå målet 



Kontakt – bli aktiv i gruppen 

•  Karina.duvinger@gs1.se 
•  08-50 10 10 45 


