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Agenda

• Välkomna! – Ulrica Storset 
• Återkoppling Bryssel – Karina Duvinger, GS1 Sweden, Peter Norén ESV
• Input från arbetsgrupperna på HUR eFakturering kan bli det dominerande 

sättet att fakturera år 2020:
o Arb.grupp 1 – Temperaturmätning 
o Arb.grupp 2 – Goda exempel 
o Arb.grupp 3 – Juridiska hinder
o Arb.grupp 4 – Standards 

Information & Kunskap
• Leverans den svenska eFakturastrategin 



Arbetsgrupp 1 - Temperaturmätning
Ulrica Storset



Status:

• Vi har skickat in den temperaturmätning vi gjorde i våras
• Svårt att sammanställa många olika undersökningar som är gjorda på

olika sätt
• Försöker ta ett EU-grepp, Eurostat
• SCB ska göra en ny undersökning för Företagens IT-användning, bad 

dem försöka mäta andelen eFaktura som komplement till om man kan 
eFakturera – kanske 2014. 



Arbetsgrupp 2 – Goda exempel
Christer Rygaard



Enkät 2012

• Sammanställning av förra enkäten gjord. 
Dels sammanfattning och dels fördjupad 
rapport 

• Vi har fått frågor kring denna och vi skall 
svara till det Europeiska forumet mitten 
feb.



Fokus 2013: Topic 1

To develop recommendations for the 
development of government policies and good 
practices that promote e-invoicing on a EU-wide 
basis and in particular its adoption within the 
procurement activities of the public sector 
within all Member States. Specific attention will 
be paid to the e-invoicing component rather 
than addressing full-scale automated public 
procurement (e.g. e-tendering, e-catalogue, e-
ordering)



Fokus 2013: Topic 2

To make proposals for the inclusion of SMEs
in e-invoicing adoption and in particular to 
assess how service providers, cloud-based IT 
solutions, the accountancy profession, 
Chambers of Commerce and banks etc. could 
support the development of good practices and 
adoption by SMEs. This topic will include the 
promotion of invoice-based Supply Chain 
Finance targeted at SMEs.



Fokus 2013: Topic 3

To review emerging practices in countries 
outside the EU so as to generate insights into 
good practices and policies that have 
contributed to the adoption of e-invoicing, 
including, Latin American (Brazil, Mexico) tax-
based models, US practices and developments 
in India, Russia and China. Findings of the 
survey on e-invoicing global practices 
(Trustweaver) and Billentis studies (Bruno 
Koch) will be also looked at.



• Nästa möte 29/1 0930-1200 hos ESV



Arbetsgrupp 3 – Juridiska frågor kring 
eFaktura
Kerstin Wiss Holmdahl



Nationella e-fakturaforumet; juridiska 
frågor

- Aktuellt från det europeiska forumet
- Pågående arbete i det svenska forumet

Kerstin Wiss Holmdahl



Nationella e-fakturaforumet; juridiska 
frågor

Aktuellt i det europeiska forumet
• Möten har hållits i september och december

• En interim report ”Solutions for remaining Cross-
border Issues” har diskuterats och publicerats
-Den utgår från en kartläggning där juridiska 
hinder/svårigheter påtalats av de olika nationella 
forumen.



Nationella e-fakturaforumet, juridiska 
frågor
The interim report
• Ingen fråga har befunnits blockera eller stoppa 

efakturering mellan gränserna
• De nationella forumen har däremot identifierat att 

regelverk kring arkivering, bokföring, dataskydd och 
elektroniska signaturer bidrar till komplexitet för e-
fakturering och därtill relaterade affärsprocesser

• Det är för tidigt att dra slutsatser kring 
implementeringen av moms/fakturadirektivet 

• Initiativ inom EU kring dataskydd och elektroniska 
signaturer måste beakta e-faktureringsperspektivet 
som en del av hela affärsprocessen



Nationella efakturaforumet, juridiska frågor

Forts europeiska forumet

• Från det svenska forumets sida framförde vi viktien 
av att se på frågor kring bl a arkivering, bokföring, 
dataskydd och elektroniska signaturer

• En PM gavs in där juridiska frågeställningar kring 
dataskydd och det förslag till dataskyddsförordning 
som nu förhandlas kring i Bryssel

• Från spansk sida besvarades denna PM; de delade 
inte alla våra synpunkter

• Svar har nu utarbetats kring detta och ska ges in
• Samtidigt avser vi att ta del mer av de pågående  

förhandlingarna för att kunna påverka



Nationella efakturaforumet, juridiska frågor

Forts det europeiska forumet

• Den interim report som publicerats som  version 04 
kommer att behandlas den 25 januari

• Vi kan ge in synpunkter på den denna och ni ombeds 
att ge oss dessa ev synpunkter som ni kan ha senast 
den 23 januari

• Maila kerstin.wiss.holmdahl@skl.se



Nationella e-fakturaforumet, juridiska frågor

Pågående frågor i den svenska 
arbetsgruppen för juridiska frågor
-Dataskyddsförordningen; bevakning av hur 
lagstiftningen kommer att bli och försök att påverka
-Bokföringsnämnden har gett ut en remiss avseende 
allmänt råd och vägledning om bokföring. NEA är inte 
remissinstans men kan ge synpunkter. För e-fakturering 
relevanta frågeställningar tas upp där, se 
www.bfn.se/remisser/remisser.asp#/bokföring
-Frågor relaterade till nya momsdirektivet och 
administrativa kontroller kan ev komma att gås in på
ytterligare



Nationella e-fakturaforumet,juridiska frågor

• forts. svenska forumet avs juridiska frågor
• Remiss från finansdepartementet ang EU 

kommissionens förslag om genomförande av 
förenklat system för redovisning av mervärdesskatt 
(mini one-stop shop) Fi 2012/308. Välkomna även 
här med synpunkter!

• Vid nästa möte kommer vi även att ta del av de 
rapporter som Kommerskollegium tagit fram 
avseende hinder vid e-fakturering

Välkomna att delta, nästa möte 21 februari!



Arbetsgrupp 4 - Standard
Karina Duvinger, Peter Norén



Lägesrapport grupp 4 standarder

• Överblick

• EU-kommissionens initiativ om e-faktura i off. sektor ger ny 
energi i arbetet

• Det sk. Interoperabilitetsspåret diskuteras och beskrivs

• Europeisk arbetsgrupp
– Etablerat redaktörsgrupp (IE, IT, SE, CEN, PL, NL, EU)
– Projektledare huvudansvarig, stöd av holländsk konsult
– Konkretisering om koncept och lösningsförslag
– Tryck på leverans till möte i mars, täta möten Q1
– Vissa problem kring tillsättande av redaktörsgrupp

• Svensk arbetsgrupp
– Kallelse till nytt möte under första kvartalet – hela eller mindre grupp?
– Basic recommendations – samla in synpunkter
– Ca mitten februari finns ett mer utförligt utkast att diskutera



Workshop – Input Nationell eFaktura 
strategi



Workshop – Input eFaktura Strategi


