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Input till Näringsdepartementet angående Nationell eFaktura strategi 

 

Ett embryo till input hur det Nationella forumet för eFaktura vill att en Nationell eFaktura strategi ska se 
ut börjar ta form. Läs dokumentet som att vi har identifierat vissa rubriker och därunder börjat 
identifiera punkter som vi vill ska ingå. Detta är inte på något sätt ett slutligt dokument utan i allra 
högsta grad ett arbetsdokument, som visar var arbetet står idag. Ärendet behöver beredas vidare 
innan det börjar anta en slutlig form. Vi tar gärna emot synpunkter! 

 

1) Standard & Kommunikation 

* Inga slutsatser är fattade på detta område!! 

 

Bakgrund/Motivering: 

 

2) Lagkrav 

* Lagstifta inte om användning om speciella tjänster som t.ex. peppol. Låt marknaden, under 
affärsmässighet, få styra.  

* Positiva till lagkrav inom skatteområdet (momskontrollen) som skapar rättssäkerhet. 

 

Bakgrund/Motivering: 

I Sverige finns fungerande lagstiftning gällande eFaktura. Det finns en osäkerhet gällande redovisning 
och arkivering.  

 

3) Information 

* Det behöver informeras mer om att räkna lönsamhet/roi på eFaktura. Ansvaret bör ligga på kommun, 
landsting, statliga organisationer samt näringslivsorganisationer. 

* Informationsbehov kring vilka lösningar som finns. Det finns ett uppdämt behov av att kommunicera 
lösningar. 

* Sprida information om eFakturans fördelar och möjligheter samt vad det är bra för. Inte bara 
kommunicera mot ekonomiavd, utan ledning och processansvariga.  

* Sprida goda exempel. En till många. SME till många. Viktigt att vända media bilden.  

* Informationsglapp mellan ekonomisystem-leverantörer och operatörer där det inte finns bra fält för 
eFaktura specifik information.   

 

Bakgrund/Motivering: 

Det är marknadens ansvar att sprida information och kunskap. 
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4) Resurser och miljö/ekonomiska incitament 

* Grön skatteväxling. Höj portot. Koldioxidskatt. För små och medelstora företag är detta en 
avgörande faktor, det är det enskilt viktigaste ekonomiska incitamentet. (oenighet i gruppen, andra 
förespråkar mer information) 

* Rekommendera kortare betalningstider. Offentlig sektor tar täten. (jmf med skatteverket, där man får 
tillbaka skatten tidigare) win-win 

* Rekommendera pappersfaktura avgift för avsändare och mottagare.  

* Anslutningsprojekt till offentlig sektor måste få mer resurser. Kommuner och landsting behöver prata 
ihop sig och driva frågan gemensamt.  

* ”Pappersfakturaskatt/avgift” 

* Skapa incitament för företag att ha bra gröna nyckeltal, t.ex. i årsredovisning. Krav i upphandling. 
Viktigt att sprida information. 

 

Bakgrund/Motivering: 

 


