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Agenda 

•  Välkomna! – Ulrica Storset  
•  Avrapportering från mötet i Bryssel 26 september – Karina Duvinger och 

Peter  
•  Norén 

o Arb.grupp 1 – Temperaturmätning  
 o Arb.grupp2 – Goda exempel 
o Arb.grupp3 – Juridiska hinder 
o Arb.grupp 4 – Standards  

•  Lunch  
•  Input till den svenska eFakturastrategin - workshop  



Rapport från möte med det europeiska 
forumet i Bryssel den 26 september 
Peter Norén, ESV 



Överblick om mötet 

•  Agenda 
–  Alain Deckers DG Internal Market ang översyn av 

direktiv för offentlig upphandling och ev. initiativ 
även rörande e-faktura rörande offentliga inköp 

–  EESPA-presentation 
–  Arbetsmöten i task 1-4 
–  Statusrapporter task 1-4 

•  Övrig diskussion 
–  Offentlighet & sekretess 
–  Förstärkt deltagande ok 
–  Aktivt deltagande 

•  Enkät om e-faktura i offentlig sektor 



1 - Övervakning 

•  Status 
–  Inventering av befintliga data koncentreras till Billentis, 

Itella och Eurostat 

•  Viktiga frågor 
–  Paradoxer i resultaten kring e-faktura penentration i 

medlemsländer 
–  Möjligt till interim mätning före EUROSTATs nästa 

kartläggning? 

•  Nästa steg 
–  Samarbete med Eurostat, förfina frågeställningar inför 

2014 
–  Samla in befintliga studier, både nationella och 

internationella 
–  Samarbete med grupp 2 kring goda exempel och 

användning 



2 – Goda exempel 

•  Status 
–  Sammanställning av vårvinterns kartläggning klar 
–  Typfall framtagna i första version 

•  Viktiga frågor 
–  För stort fokus på operatörer? 

•  Nästa steg 
–  Stänga kartläggningen till mitten januari 2013 
–  Välja ut 4-5 teman att jobba vidare med rekommendationer kring 

(regeringskrav, SME, bankers roll, redovisningskonsulter, skattedriven 
modell, interoperabilitet) 

–  Ta fram en plan för kommande 12 månaders arbete 



3 – Legala frågor 

•  Status 
–  Kartläggning klar visar att momsregler ej ska 

vara problem när nytt direktiv tas i bruk 
–  Arkivering, bokföring mm kan fortsatt vara ett 

stort problem 

•  Viktiga frågor 
–  Arkivering mm 

•  Nästa steg 
–  Följa upp tillämpning I medlemsländer när nya 

direktiv tillämpas praktiskt 
–  Undersöka problem kring arkivering/bokföring 

närmare 



4 – Standarder 

•  Status 
–  Begreppsdefinitioner framtagna 
–  Diskussioner om koncept och vägen framåt 

•  Viktiga frågor 
–  Ett format eller interoperabilitet? Separat bild. 

•  Nästa steg 
–  Identifiera/verifiera krav på “bas” (core) e-faktura 
–  Beskriva modell för att säkerställa interoperabilittet på europeisk basis 
–  Föreslå prioriteringar för standardiseringsinitiativ kring e-faktura (kort & lång 

sikt) 



Fokus på interoperabilitet istället för ett enda format 

•  Vad menar vi? 

•  Varför då? 
–  “the universal convergence towards a common semantic data model, as 

recommended in the Communication COM(2012) 712 final, doesn't appear 
feasible in the short/medium term and risks to penalise players and large 
business communities that have already implemented e-invoicing solutions 
based on specific requirements and specifications.” 

OBS! Semantisk modell, 
inte viss syntax. Fakturan 



Konceptet med interoperabilitet – sektorer & länder 



Core & reference model: 



Återkoppling och diskussion – offentlighet och sekretess 

•  EU-kommissionen den 11 oktober 2012: 
–  ”Finally, we would like to remind you 

that members of the Forum as well as invited 
experts and observers shall observe 
"professional secrecy" and do not disclose any 
documents that are still work in progress of the 
EU Forum.” 

•  EU-kommissionen publicerar agenda, 
minnesanteckningar samt fastställda dokument 
på sin webbplats: 

–  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/e-
invoicing/benefits/invoicing_forum_en.htm 

•  De svenska representanterna återrapporterar 
kring det europeiska arbetet samt inhämtar 
synpunkter inför möten från det svenska 
forumet 



EU-kommissionens initiativ till e-fakturering i offentlig 
sektor 

•  Bakgrund 
–  Bra läge med initiativ från både EU-

kommissionen och Europaparlamentet 
–  Flera initiativ inom och mellan 

medlemsländer kring e-fakturering 

•  Vad vill man uppnå 
–  Inremarknadsakt II - Nyckelåtgärd 10: Göra 

elektronisk fakturering till standard vid 
offentlig upphandling 

–  http://ec.europa.eu/internal_market/smact/
docs/single-market-act2_sv.pdf 

•  Vad görs nu 
–  Kartläggning av erfarenheter från olika 

länders initiativ kring e-faktura i offentlig 
sektor 



Lunch 



Workshop – Input eFaktura Strategi 


