
Dokumentation av workshop 

för input till nationell 

e-fakturastrategi, 2012-04-12 



Syfte 

• EU-kommissionens uppdrag till den svenska regeringen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Det svenska e-fakturaforumet kan ge input till detta arbete 



Målbild 

År 2020 ska e-fakturering vara 

det dominerande sättet att 

fakturera i Europa. 



Potentiella områden i en strategi… 

 

Meddelandeformat & standarder 

Stöd till 

införande-

projekt 

Lagar och 

krav 

Kommunikation och 

transportsätt 

 

Info & 

kommunikation 

SME 



Arbetsgång för brainstorming 

1. Kort introduktion 

 

2. Individuellt skriva ned på post-it förslag på åtgärder 5-10 min 

 

3. Gemensamt gå igenom förslag    20 min 

 

4. Strukturering i olika områden    10 min 

 

5. Värdering och sammanställning 



Vad ska vi skriva på lapparna? 

 

En åtgärd så att e-fakturering 

blir det dominerande sättet att 

fakturera i Sverige genom att 

undanröja hinder eller ta 

tillvara möjligheter 



Överblick av resultatet 

 

Ställa krav 
Standarder 

Info 

Ek, incitament 

Flöden 

Resurser 



Område 1 – krav på 

varu- och 

tjänsteleverantörerna 

 

• Lagkrav 

• Krav i upphandlingar 

• Ställ gärna krav som affärspart, 

men var tydlig 

• Lagstiftning 

• Lagkrav på e-fakturor till 

offentlig sektor 

• Offentlig sektor lagkrav på e-

faktura 

• Obligatorisk lag att skicka e-

faktura till hela den offentliga 

sektorn (stat, kommun, 

landsting) 

• Kräva e-faktura på alla 

offentliga inköp 

• Identifiera storfakturerare – 

ringar på vattnet 

• Lagkrav på att acceptera e-

faktura med min-innehåll 

• Öppen brevlåda 

 



Område 2 – 

Informationsinsatser 

 

• Information 

• Sprida kunskap 

• Faktureringsportal för SME 

• Infoinsatser generellt 

• Identifiera och förklara vinster med e-

faktura och vald strategi 

• Klargör vad som gäller för arkivering, 

standarder mm via neutralt fora 

• Best practices  - visa lösningar för 

olika kluster 

• Guidelines/lathundar 

• Kraftiga insatser för SME:s (info, 

enklare utb) gärna av deras org. 

• Infokampanj mot SME i media 

• Stöd hos affärssystemleverantörer 

för support (vad kan mitt bef. system) 

• Information, lättillgänglig, 

marknadsföring 

• Utbíldning/information – revisorer 

och redovisningskonsulter 

 

 



Område 3 – 

Ekonomiska 

incitament 

 

 

• Enklare, billigare system 

• Höjt porto, jämför med 

Norge 

• Grön skatteväxling, höj 

avgiften på porto 



Område 4 – 

Gemensamma 

standarder 

 

• Standard 

• Standardformat 

• Standard – interoperabilitet 

• Självsanering inom branscher 

som stöder standarder 

• Svefaktura 

• EN standard (betyder i 

praktiken att de måste byta) 

• Harmonisering mot en global 

standard 

• ”MGN” + fritext, 1 steg i taget 

• Minimistandard – cheap & 

simple 

• Begränsa alternativ: standarder 

& transport 

OBS: 

I vissa fall 

olika syn 



Område 5 – 

Fungerande flöden 

• Transparenta operatörer, 

öppenhet och sökbarhet 

• Centralt register 

• Standardkommunikation 

• Automatiserade processer 

avseende adressering och 

kvittenser 

• Införa ett nationellt 

adressregister 

• Nationellt register för e-

adresser 

• Samtrafik? 

• Underlätta samtrafikfrågor 

• Nationellt register över e-

adresser 

• Interoperabilitet 

• PEPPOL i Sverige 

OBS: 

I vissa fall 

olika syn 



Område 6 –  

resurser 

 

• Samla krafterna 

• Stödfunktioner & 

Standardfunktioner 

• Ökad IT-användning 

• Resurser i off. sektor för 

faktiskt införande 



Övriga förslag 

• Internationella lösningar 

• Underlätta för 

konsumenter att ta 

emot e-faktura 

• Handelskamrarna är 

stakeholder 

• Självreglering a la ICC 

• Riktlinjer/praxis 

avseende legala frågor 

(legal opinion) 

• Förtydliganden 

SKV/BFN 

• Identifiera 

storfakturerare – ringar 

på vattnet 

 



Fortsatt arbete 

1. Sammanställa dokumentation och sända till hela det 

svenska e-fakturaforumet 

 

2. Kalla till nytt möte för att arbeta vidare och förfina 

beskrivningar och värdera/prioritera insatser 

 

3. Sammanställa slutlig dokumentation av förslag som 

sänds till Näringsdepartementet 


