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        Enligt sändlista 

 
 
Angående inrättandet av ett europeiskt flerpartsforum samt nationella fora för 
elektronisk fakturering 
 
NEA( Nätverket för Elektroniska Affärer) bjuder in till ett första möte i ett nationellt 

flerpartsforum för e-fakturering i Sverige, som ska bildas. Bakgrunden till detta forum är 

följande. 

 

EU Kommissionen publicerade den 12 december 2010 ett Meddelande till 

Europaparlamentet, Rådet, Europeiska Ekonomiska och Sociala kommittén om ”Att utnyttja 

fördelarna med elektronisk fakturering i Europa”, KOM (2010) 712 slutlig. I detta 

Meddelande anges bl a att medlemsstaterna bör ta fram en strategi för att främja e-

fakturering på nationell nivå. Mål för strategin anges och dessa är  

 

- 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 samt  

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

 

Som stöd för förverkligandet av de mål som sätts upp anges att medlemsstaterna bör inrätta 

nationella flerpartsforum om e-fakturering och ett europeiskt sådant. De nationella fora som 

föreslås bör ”säkerställa en balanserad representation av olika parter, med tillräckligt 

deltagande av offentliga myndigheter och användare av e-faktureringstjänster, små-och 

medelstora företag och stora företag”.  

  

EU Kommissionen preciserade frågorna om flerpartsforum och nationella fora i beslutet av 

den 2.12.2010 K(2010) 8467 slutlig om ”Inrättande av ett europeiskt flerpartsforum för 

elektronisk fakturering (e-fakturering)”. Det anges bl a att det flerpartsforum som ska bildas 

bör ha medlemmar från nationella fora utöver företrädare för europeiska organisationer från 

användarsamhället, CEN, ECB och artikel 29-gruppen för dataskydd. 

 

Det föreslagna flerpartsforumets huvuduppgift ska vara att övervaka utvecklingen av e-

faktureringsmarknaden och utnyttjandenivån för industri- och tjänstesektorerna i 

medlemsstaterna och bidra till utbyte av erfarenheter och god praxis som främjar framväxten 

av interoperabla e-faktureringslösningar. Gruppen ska övervaka införandet av e-fakturering 

och bidra till att marknaden för e-fakturering utvecklas i medlemsstaterna.  

 

Det europeiska forumet bör upprätta förbindelser med de nationella flerpartsforumen och att 

det i synnerhet bör beakta de gränsöverskridande aspekterna av e-fakturering samt 

införandet av e-fakturering hos små-och medelstora företag. Flerpartsforumet föreslås för en 

tid om tre år. 

 

När det gäller de nationella fora som ska bildas i de olika medlemsstaterna har NEA till 

Näringsdepartementet erbjudit sig att bilda ett sådant, kompletterat med representation för 
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andra intressenter. Skälet är att det är ett redan idag fungerande nätverk för elektroniska 

affärer i Sverige, NEA. Nätverket bildades 2004 som en uppföljning av det tidigare 

GEA(Gemenskapen för Elektroniska Affärer) som bildades 1999. NEA:s medlemmar 

representerar både offentlig sektor (bl. a ingår Ekonomistyrningsverket, Kommerskollegiet 

och Sveriges Kommuner och Landsting) och privat sektor (både enskilda företag och 

organisationer).  

Föreningens ändamål är att främja utveckling och användning av elektroniska affärer inom 

alla slags organisationer inom näringsliv, offentlig verksamhet och samhälle i Sverige. Detta 

ändamål ska uppnås genom att etablera en plattform för samverkan. NEA består av olika 

arbetsgrupper; Handel och Logistik, Juridik och Säkerhet, programrådet samt 

Branschsamverkan. Genom arbetet har både olika handledningar och dokument kring e-

fakturering och e-affärer tagits fram men NEA har även utgjort en mötesplats för 

kursverksamhet och erfarenhetsutbyte. Se mer på www.nea.nu 

 

Näringsdepartementet har i sommar beslutat att NEA kan bilda ett nationellt forum för e-

fakturering. 

 

Som sägs ovan bör ett forum ha en bred och balanserad representation av olika intressenter.  

Vi se er som en viktig intressent och ber därför att få bjuda in er till detta forum.  

 

Med anledning av att Kommissionen nu bjudit in till ett första möte i det europeiska 

flerpartsforumet till den 13 september och där bör delta två representanter från varje 

medlemsstat är det angeläget att inbjuda till ett första möte i det svenska forumet. Vid mötet 

kommer riktlinjer för arbetet att tas och ledare för olika frågor att utses. Ett förslag till work 

programme finns.  

 

Vi ber därför att få bjuda in till ett möte i det svenska forumet för e-fakturering till  

 

Tid:   Måndagen den 5 september kl 13-15.  

Plats: Näringsdepartementet, Stockholm. Mäster Samuelsgatan nr 70, lokal Laxen. 

Besökare anmäler sig i receptionen. 

 

Vänligen återkom om intresse finns att delta i forumet och likaså eventuellt intresse av att 

delta i det europeiska forumet. Om det anses möjligt skulle ett val av representanter kunna 

ske vid mötet.  

 

Agenda för det första mötet föreslås enlig följande: 

 
1. Inledning och bakgrund till det nationella forumet.  

2. Presentation av mötesdeltagarna 

3. Det nationella forumets roll och arbete. 

4. Frågor inför det europeiska forumets möte 13 september 

5. Val av representanter till det europeiska forumet (permanent eller till första mötet) 

6. Hur går vi vidare? Arbetsplan mm 

7. Övriga frågor 

8. Mötets avslutande, tid för nästa möte 

 

Bifogat finns EU-kommissionens Meddelande ”Att utnyttja fördelarna med elektronisk 

fakturering Europa” och Beslutet om inrättande av forumen. 

http://www.nea.nu/
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Finns frågor med anledning av denna inbjudan eller i övrigt om e-fakturaforumen eller NEA, 

återkom gärna, tel. 0703 700 289 eller mail mikael.ekstrom@ebuilder.se  

 

Anmälan om deltagande i mötet den 5 september och ev. intresse av det europeiska 

forumet görs till kansli@nea.nu . 

 

Stockholm den 23 augusti 2011 

 

Med vänlig hälsning, 

 

 

 

Mikael Ekström 

Ordförande NEA 

 

 

Sändlista: 

NEA:s medlemmar 

E-delegationen 

Svenska Bankföreningen 

Svenskt Näringsliv 

Almega 

Företagarna 

Svenska Handelskammaren 

Svensk Handel 

Konsumentverket  

Sveriges Konsumenter 

Skatteverket 

Tullverket 

Tillväxtverket 

Kammarkollegiet 

Dataföreningen 

BEAST 

Odette/Bil Sweden 

Svensk Energi 

Transportindustriförbundet 

Branschkansliet 

Swedish Medtech 

SIS 
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