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Agenda 

•  Överblick till arbetet 

•  De olika arbetsgrupperna 

•  Svensk strategi för e-faktura 

•  Fortsatt arbete 

•  Diskussion & frågor 



Kommissionens meddelande: Reaping the benefits of e-
invoicing, KOM (2010) 712 slutlig 

•  Målet är att e-fakturering ska vara det  
dominerande sättet att fakturera år 2020 

•  Åtgärder 
1.  Kommissionen bildar ett europeiskt flerpartsforum för e-faktura och uppdrar 

åt medlemsländerna att utse två nationella representanter till detta 
2.  Kommissionen uppdrar åt medlemsländerna att bilda nationella e-

fakturaforum 
3.  Kommissionen uppdrar åt medlemsländerna att ta fram nationella e-

fakturastrategier 

•  Övriga åtgärder 
–  Uppdrag åt CEN att ta fram vissa leverabler 

•  Arbetet genomförs under tre år (2011-2013) 



Hur det hela hänger samman 

EU-kommissionen EU Multistakeholder 
Forum on E-invoicing (EMSF) 

Sveriges 
regering NEA Nationellt E-fakturaforum 

2 svenska delegater i EMSF 

Task 1 
Task 2 
Task 3 
Task 4 

Task 1 
Task 2 
Task 3 
Task 4 

CEN arbetsgrupper 



Arbetsgrupp 1: Temperaturmätning e-faktura 

•  Syfte 
–  The representatives of all National Fora will be requested to contribute to 

this Activity by providing qualitative and quantitative information on their 
domestic situation. 

–  In the coming weeks, the group will develop a methodology and meaningful 
indicators for measuring the adoption of e-invoicing. 

–  The group leader suggested preparing a questionnaire for collecting the 
relevant data. 

•  Svensk koordinator i det europeiska arbetet: Peter Norén, ESV 
•  Sammankallande svensk arbetsgrupp: Ulrica Storset, NEA 
•  Deltagare i svensk arbetsgrupp 

–  Ulrica Storset NEA, Patrik Fältman Readsoft, Kerstin Wiss Holmdahl SKL, 
Andreas Strömberg Företagarna, Anna Bjerkerud e-business guide 



Arbetsgrupp 1: Statusrapport 

Europeiskt arbete 
•  Har tagit fram arbetsplan 
•  Kartlägger befintliga 

informationskällor i olika 
länder 

Svensk arbetsgrupp 
•  Möten har genomförts 
•  NEA Index inskickat 



Arbetsgrupp 2: Goda Exempel 

•  Syfte 
–  The group will assess best practices across all aspects which are relevant 

for e-invoicing. 
–  However, some specific topics could be analysed in more depth; for 

example, the role of service providers and how to achieve inter-operability, 
the role of the public sector and SME targeted initiatives. 

•  Svensk koordinator i det europeiska arbetet: Karina Duvinger (GS1 
Sweden) 

•  Sammankallande svensk arbetsgrupp: Christer Rygaard 
(Expertsystems) 

•  Deltagare i svensk arbetsgrupp: 
–  14 deltagare 



Arbetsgrupp 2: Statusrapport 

Europeiskt arbete 
•  Har tagit fram arbetsplan 
•  Tagit fram enkät för att 

kartlägga best practices 

Svensk arbetsgrupp 
•  Flera möten har 

genomförts 
•  Enkät utskickad till 

enskilda medlemmar och 
analytiker 

•  Svar sammanställs nu 



Innehåll i enkäten rörande Best practices: 

•  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 



Arbetsgrupp 3: Juridiska hinder 

•  Syfte 
–  This group is expected both to address potential difficulties in the 

transposition of the revised VAT Directive 
–  and to identify legal and regulatory issues outside the field of VAT which 

may complicate the exchanges of e-invoices across borders (e.g. archiving, 
accounting, auditing requirements). 

–  The group will primarily deal with intra-EU issues. 

•  Svensk koordinator i det europeiska arbetet: 
–  Peter Norén (ESV) 

•  Sammankallande svensk arbetsgrupp: 
–  Kerstin Wiss Holmdahl (SKL) 

•  Deltagare i svensk arbetsgrupp 
–  Ca fem personer 
–  Arbetet bedrivs i nära samverkan med NEA arbetsgrupp Juridik & säkerhet 



Arbetsgrupp 3: Statusrapport 

Europeiskt arbete 
•  Har tagit fram arbetsplan 
•  En kort enkät framtagen 

för att kartlägga hinder 

Svensk arbetsgrupp 
•  Flera möten har 

genomförts 
•  Enkäten utskickad och 

kompletterat svar i 
arbetsgruppen 



Arbetsgrupp 3: Svar i europeisk kartläggning av 
juridiska hinder 

•  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 

•  Svar erhölls från 2 medlemmar 
•  Kompletterande diskussion i arbetsgruppen 



Arbetsgrupp 4: Harmonisering av standarder 

•  Syfte 
–  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. 

•  Svensk koordinator i det europeiska arbetet: Karina Duvinger (GS1 
Sweden) 

•  Sammankallande svensk arbetsgrupp: Karina  Duvinger (GS1 Sweden) 
•  Deltagare i svensk arbetsgrupp: ESV, GS1 Sweden, Expertsystems 

SKL, Beast 



Arbetsgrupp 4: Stötestenar i diskussionen 

•  Definitionen “e-faktura”: 
–  The Commission wants to see e-invoicing become the predominant method 

of invoicing by 2020 in Europe. 

•  Definitionen ”data model”:  
–  Support and monitor work leading to the adoption of an e-invoice standard 

data model 
–  Migration towards a single e-invoice standard data model 

•  Analysera och ge rekommendationer Koordinera pågående projekt 



Arbetsgrupp 4: Statusrapport 

Europeiskt arbete 
•  Tar fram arbetsplan 
•  Diskussion pågår kring 

begrepp, målbild och 
ansats 

•  Veckomöten februari 

Svensk arbetsgrupp 
•  Flera möten har 

genomförts 



Nästa möte med EU flerpartsforum för e-faktura den 6 
mars i Bryssel 

9h00-9h30 Registration – Welcome Coffee 
9h30-9h40 Introduction and Adoption of agenda 
9h40-10h00 Presentation by Helle Schade-Sørensen on Denmark’s e-invoicing policy  

10h00-11h00 Tour de Table: updates by National Fora (where applicable) 

11h00-13h00 Break-out sessions for activity groups 

13h00-14h30 Lunch 

14h30-16h30 Presentation of activity group’s interim results and next steps (for each Group : 15’ 
presentation, 15’ Q&A) 

16h30-16h45 Presentation by Gary Wilkinson (DG TAXUD) of explanatory notes on VAT invoicing 
rules 

16h45-17h15 Presentation by Klaus Vilstrup Pedersen on PEPPOL (10’ presentation, 20’ Q&A) 

17h15-17h30 Conclusion and next steps (Commission) 

17h30 End of the meeting 



En nationell strategi för e-faktura i Sverige 

Regeringen ansvarar för att ta fram denna. 
Det svenska e-fakturaforumet kan ge förslag till innehåll. 

Medlemsstaterna bör ta fram en strategi 
för att främja e‑fakturering på nationell 
nivå. Målen för strategin bör vara att 
förespråka användning av e-fakturering 

•  särskilt i små och medelstora företag, 
•  nationellt samordna befintliga och 

kommande initiativ för att främja 
införandet av e-fakturering, även 
rättsliga frågor och frågor om 
standardisering och interoperabilitet 
med en europeisk dimension, 

•  övervaka och ange mål för 
utnyttjandenivån av e-fakturering. 

Vid nästa möte med det svenska e-
fakturaforumet kommer förslag kring detta att 
diskuteras 



Vill du delta i arbetet? 

•  Det svenska e-fakturaforumet 
–  Nästa möte: den 12 april kl 09.00-12.00 
–  Ulrica Storset, NEA, ulrica.storset@nea.nu 

•  Arbetsgrupp 1: Temperaturmätning e-faktura 
–  Ulrica Storset, NEA, ulrica.storset@nea.nu 

•  Arbetsgrupp 2: Goda exempel 
–  Christer Rygaard, Expertsystems, christer.rygaard@expertsystems.se 

•  Arbetsgrupp 3: Juridiska hinder 
–  Kerstin Wiss Holmdahl, SKL, kerstin.wiss.holmdahl@skl.se 

•  Arbetsgrupp 4: Harmonisering av standarder 
–  Karina Duvinger, GS1 Sweden, karina.duvinger@gs1.se 



Diskussion och frågor? 


