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NEA - Nätverket för elektroniska affärer

 

Platser kvar på Julkaramellerna!

Nästa torsdag, den 1/12 är det dags för årets event inom NEA; Julkaramellerna!
Om du inte redan har en plats så boka dig och en kollega nu, missa inte årets program med intressanta talare! Vi
avslutar med trevligt mingel med vin och tilltugg.
Läs mer och boka dig här
 

Presentationerna från seminariet: 
Vad säger lagen om e-fakturor?

Den 20 september anordnade NEA i samarbete med Bokföringsnämnden och Svenska Bankföreningen ett
seminarium där vi diskuterade vad som gäller e-fakturor och pappersfakturor ur den legala aspekten. Talare var
Ulrika Hansson, Svenska Bankföreningen och Anna Ersson, Bokföringsnämnden.
 
Du hittar presentationerna från dagen här.
 
 

Nationellt e-fakturaforum

Ny svensk representant
Anna Nordén, Trustweaver. Tillsammans med Peter Norén, ESV kommer Anna representera det svenska
nationella e-fakturaforumet i Bryssel.

Vad händer inom PC434 (ny e-fakturastandard)?
Nu har man bestämt sig för att begränsa antalet syntaxer till två istället för fyra. De som nu är aktuella är UBL
och CII XML.

Gästföreläsare
Vi har haft flera gästföreläsare som ett uppskattat inslag på de senaste mötena:
Olav från Open PEPPOL i Norge berättade om deras pilot av betalningsförmedling som baseras på lösningar
från PEPPOL.

Senast var Eva Sartorius från E-legitimationsnämden på plats och berättade om e-legitimation och eIDAS-
projektet.

Nästa möte blir i februari. E-fakturaforum är öppet för alla, anmäl ditt intresse till kansli@nea.nu
 
 

Operatörernas arbete med partsutbytet klart!

Under NEA’s hatt har gruppen Operatörssamverkan under en längre tid arbetat för en modell där parter som kan
utväxla elektroniska dokument skall göras tillgängliga mellan operatörer och deras kunder. Nu är arbetet med
partsutbytet klart, det firade vi med en gemensam lunch i samband med det senaste Operatörssamverkansmötet.
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Läs mer om arbetet och se resultatet här

Gästföreläsare
På vårt senaste möte var Rolf Lysfjord från Edisys, Norge med som representant från Samtrafik.no och
berättade om hur de arbetar inom sin Operatörssamverkan. 
Vi kommer att försöka ha ett gemensamt möte med Norge och Finland i vår.

Nya arbetsgrupper inom Operatörssamverkan
Just nu arbetar vi med ”Kvittenshantering” i en arbetsgrupp och med ”Arkiveringsansvar i en 4-corner-model”

Nästa möte är inbokat till 7 februari 2017.
 

Dags att börja räkna ihop inför NEA Index

Nu rapporterar Operatörerna årsvis till NEA’s Index. Om du är en rapporterande Operatör så lämna in dina
siffror till index@nea.nu redan i januari!

Status; lagkravet på e-faktura till offentlig sektor

Ekonomistyrningsverket (ESV) har tidigare presenterat, föreslagit i en utredning till regeringen i maj 2015 att
man borde helt förbjuda pappersfakturor till offentlig sektor. ESV föreslog att det skulle göras från november
2018 då ett nytt EU-direktiv om e-faktura i offentlig upphandling ska införas. Motivet för detta är att på detta
sätt lättare realisera de nyttor som är möjliga med e-fakturering både för företag och offentlig sektor.

Regeringen har genom Näringsdepartementet fortsatt arbetet utifrån ESV:s förslag under det gångna året.
Ambitionen är att samtidigt som svensk lagstiftning anpassas för EU-direktivet också gå ett steg längre och
förbjuda pappersfaktura till hela den offentliga sektorn. Sannolikt kommer arbetet drivas vidare under hösten
inom Regeringskansliet för att 2017 gå till Riksdagen för beslut. Arbetet utgår nu från ESV:s förslag om ett
förbud.

Det återstår att se om ESV:s förslag om finansiering av insatser för stöd och information också genomförs för
att ytterligare underlätta arbetet. ESV har redan beslutat att statliga myndigheter vid samma tidpunkt ska vara
anslutna till PEPPOL och ESV upphandlar statliga ramavtal för e-inköp som inkluderar hantering av e-faktura.
Dessa ramavtal kan även nyttjas av de kommuner/landsting som är intresserade.

NEA’s webb är flyttad och uppgraderad

Under hösten har vi flyttat NEA’s hemsida till en annan hostingleverantör och flyttat mailen till 
Office 365 för att få en säkrare och stabilare miljö.
 

Trevlig Black Friday och första advent!
Anna Amgren
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