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EU kommissionen har höga förväntningar 
på EMSF 
•  Frågor som lyftes fram från DG Enterprise 

var:  
–  Små och medelstora företag 
–  Gemensamma standarder 

•  Frågor som lyftes fram av DG Internal market 
var: 
–  Gränsöverskridande handel 
–  SEPA 
–  Offentlig upphandling 



Arbetet inriktas mot fyra områden 

•  Sverige deltar i Task 2 & 4 samt bidrar 
till Task 1 



Deltagare i det europeiska forumet 

•  Gruppens sammansättning: 
–  Relativt många departement och myndigheter 
–  Få slutanvändare (köpare/leverantörer) 
–  Intresseorganisationer 
–  Standardorganisationer 
–  Fåtal operatörer 
–  Fåtal banker 

•  Ett antal länder hade inte bildat nationella 
forum. Vi slapp skämmas! 



Intressanta presentationer från 
deltagarna – status och förväntningar 
•  Likheter och skillnader mellan länderna: 

–  Enstaka länder har problem med Internet 
–  E-fakturering och e-handel används i stor utsträckning i vissa 

länder 
–  Ett antal länder på gång införa e-fakturering 
–  Centrala initiativ i offentlig sektor finns i flera länder 

•  Intresseområden och prioriteringar: 
–  Många hade fokus på faktura, men flera lyfte fram att se hela 

inköpsprocessen. 
–  Momsfrågor kom upp liksom frågor om signaturer och pdf-fakturor. 
–  Vad gäller standarder så tog man upp både Cross Industry Invoice/

MUG, BII och olika nationella initiativ. 
–  Många återkom till att visa goda exempel för att få fart på e-

faktureringen. 



Svensk presentation i Bryssel 



Nästa steg 

•  Ta fram projektplaner 
–  Enas om målbild 
–  Konkretisera aktiviteter 

•  Påbörja arbetet 
–  Telefonkonferens 
–  Face 2 Face 

•  Möte i Bryssel i mars/april 2012 



Avrapportering av arbetet 

Konkreta leverabler 
•  Lägesrapport (Task 1) 

•  Rekommendationer om 
hur legala hinder ska 
hanteras (Task 3) 

•  Rekommendationer 
knutet till harmonisering 
av standarder (Task 4) 

Milstolpar 
•  Avrapportering till 

kommissionen september 
2012 

•  Slutrapportering 2014 



Diskussionsfrågor för det svenska forumet 

•  Inriktning på arbetet i Task 4 – harmonisering av 
standarder? 

•  Ev. synpunkter på utskickat CEN workshop 
Agreement MUG – ”Core Invoice Implementation 
Guideline based on CII v2”? 

•  Hur kan vi bidra till Task2 – Goda exempel? 

•  Vilja att engagera sig i arbetet praktiskt? 


