
 
 

Nationellt e-fakturaforum i Sverige 
 
I. NEA, som är en branschoberoende organisation vars syfte är att främja e-

affärer, har av Näringsdepartementet erhållit möjlighet att bilda ett 
nationellt flerpartsforum för e-fakturering, nedan e-fakturaforum. Detta 
forums uppgift är att främja ökad användning av e-fakturering. Från e-
fakturaforumet kan även två representanter utses eller väljas till det 
europeiska flerpartsforum kring e-fakturering som bildats av Europeiska 
Kommissionen, nedan flerpartsforumet. 
 

II. Bakgrunden till bildandet av e-fakturaforumet är EU Kommissionens 
meddelande av den 2.12.2010 om att utnyttja fördelarna med elektronisk 
fakturering i Europa , KOM( 2010) 712 slutlig och EU Kommissionens 
meddelande av den 2.12.2010 om inrättande av ett europeiskt 
flerpartsforum för elektronisk fakturering (e-fakturering) KOM (2010) 
8467 slutlig. 

III.  Procedurregler för e-fakturaforumet har fastställts av NEA:s styrelse. 
Nedan anges dessa regler. 

______________________ 
 

§ 1 
Samordnade åtgärder krävs både nationellt och på europeisk nivå till stöd för 

införandet av e-fakturering. Med anledning härva ska medlemsstaterna i EU bilda 
nationella flerpartsforum för e-fakturering, nedan e-fakturaforumet. 

 
§ 2 

NEA ska driva det svenska e-fakturaforumet och sträva efter att få en så bred 
representation som möjligt i enlighet med intentionerna i meddelandena ovan, se 

särskilt p 5.2 i meddelandet KOM(2010) 712 slutlig. 
 

§ 3 
E-fakturaforumet är ett öppet forum och ledamöter behöver ej vara medlemmar i 

NEA.  
 

§ 4 
NEA:s styrelse utser ordförande i e-fakturaforumet. Ordföranden leder mötena 

och ansvarar för att kallelser och underlag skickas ut innan mötena. 
 



 
 

 
§ 5 

Till stöd för arbetet finns NEA:s sekretariat som praktiskt hanterar kallelser och 
annan mötesadministration. 

 
§ 6 

Sekretariatet sänder kallelse till möte senast tre veckor före mötet. 
samt dokument och olika slag av underlag i god tid före möte, om möjligt en 

vecka före mötet, eller om det blir erforderligt p.g.a. handlingar som snabbt ska 
hanteras i det europeiska flerpartsforumet helst fem dagar före mötet. Handlingar 

kan även sändas fortlöpande.  
 

§ 7 
Beslut i e-fakturaforumet ska i möjligaste mån fattas efter konsensus-principen. 

Om konsensus ej kan nås kan omröstning äga rum, där enkel majoritet av rösterna 
erfordras för beslut. 

 
§ 8 

E-fakturaforumet kan bilda undergrupper för specifika frågor. 
 

§ 9 
E-fakturaforumet beslutar om arbetets inriktning, arbetsplan mm och bedriver 
arbetet utifrån nationella behov samt utifrån frågor som drivs i det europeiska 

flerpartsforumet eller som man önskar ta upp där. Ordföranden eller annan som 
utses för specifik fråga informerar regelbundet NEA:s styrelse om arbetet . 

 
§ 10 

E-fakturaforumet väljer två representanter som ska företräda e-fakturaforumet i 
det europeiska flerpartsforumet.  

 
§ 11 

De två representanter som väljs ska vidareförmedla frågor och synpunkter som 
hanteras i det europeiska flerpartsforumet till e-fakturaforumet om ej sekretess 

föreligger samt väga samman och framföra svenska ståndpunkter i det europeiska 
flerpartsforumet. 

 
§ 12 

Om intressekonflikter uppstår kan e-fakturaforumet besluta att representanten 
avstår från att delta i diskussionen i forumen eller att rösta i desamma. Om 

representant driver frågor i det europeiska flerpartsforumet på ett sätt som kan 
anses ej vara opartiskt utan snarare utgår från egna intressen kan e-fakturaforumet 

besluta att skilja denne från uppdraget att representera e-fakturaforumet. 



 
 

 
§ 13 

Minnesanteckningar skall föras från möten i e-fakturaforumet och eventuella 
undergrupper. Dessa ska efter det att de godkänts publiceras på e-fakturaforumets 

webb-plats http://www.nea.nu/nationellt_forum_for_efaktura 
 

§ 14 
I e-fakturaforumet kan frågor aktualiseras både av enskilda deltagare, ordföranden 

eller av de två representanterna i det europeiska flerpartsforumet. 
 

§ 15 
De två svenska representanterna i det europeiska flerpartsforumet ska fortlöpande 
avrapportera status på arbetet i flerpartsforumet och återföra frågeställningar av 

betydelse till det svenska e-fakturaforumet. 
 

§ 16 
Uppkommer fråga i e-fakturaforumet som är av principiellt viktig betydelse bör 

frågan snarast rapporteras till NEA:s styrelse. 
 

§ 17 
Ingen ersättning utgår till representanter i det europeiska flerpartsforumet eller till 

ledamöter i e-fakturaforumet. 


