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Agenda  

1. Mötet öppnas   

2. Kort presentation av närvarande på mötet  

3. Fastställande av agendan  
4. Val av justeringsmän  

Joakim Billing valdes att justera protokollet. 

5. Godkännande av föregående protokoll (2017-02-21) 
Vi gick igenom föregående protokoll och godkände detta. 

6. Gästföreläsare: Martin Völcker, ESV:  

”e-SENS, vad har hänt inom det europeiska projektet?” 

7. Val av ny ordförande i e-fakturaforum 
Vi flyttar den här punkten till nästa möte.  
Henrik Möller, InExchange och Anna Elverheim, Hogia ställer upp i 
omröstningen 
 

8. Statusrapport från the European Multi-Stakeholder Forum, Peter Norén 
och Anna Nordén  
Det händer väldigt lite i forumet just nu. Kommissionen samlar in info från 

nationella forum och kartlägger hur det ser ut i olika länder. 

Forumet går in i etapp 3 (efter 6 år). Det kommer att bli ett nytt slags val av 

representanter men det ska fortfarande var 2 personer/land. Det kommer mer 

information om hur det ska gå till under sommaren. Man gör detta för att öka 

transparensen inom EU-arbetet. Visionen är att e-fakturor ska dominera per år 

2020. De nuvarande arbetsgrupperna kommer att lösas upp och ersättas med 

ad-hoc-arbetsgrupper där man arbetar i projektform så länge som det behövs.  

Nästa möte i Bryssel blir i sep-oktober. 

 

9. TK590 Status i standardiseringsarbetet 
https://www.sis.se/produkter/informationsteknik-

kontorsutrustning/ittillampningar/ittillampningar-i-kontorsarbete/ss-en-16931-

12017/ 

De två formaten UBL och CrossIndustry är klubbade i det europeiska 

standardiseringsorganet CEN och nu fortsätter arbetet med översättningar. 

Fråga:  

- Hur går det med extentions? Olika tillägg för länder och branscher? 

https://www.sis.se/produkter/informationsteknik-kontorsutrustning/ittillampningar/ittillampningar-i-kontorsarbete/ss-en-16931-12017/
https://www.sis.se/produkter/informationsteknik-kontorsutrustning/ittillampningar/ittillampningar-i-kontorsarbete/ss-en-16931-12017/
https://www.sis.se/produkter/informationsteknik-kontorsutrustning/ittillampningar/ittillampningar-i-kontorsarbete/ss-en-16931-12017/


- Man gör tillämpningsanvisningar till standarden. Just nu finns det inte någon 

rekommendation/förvaltning men det finns en metod för hur man skapar 

extentions.  

 

- Vad kommer standarden att kosta? 

- Det är upp till standardorganet i Sverige (SIS) att prissätta standarden. NEA 

har haft diskussion med SIS för att kanske köpa ut standarden till sina 

medlemmar men SIS har ännu inte satt något pris. 

 

10. Vad händer inom e-fakturering i Sverige? 
Lagförslaget (krav på e-faktura till offentliga myndigheter) bereds just nu i 

regeringskansliet. Lagförslaget borde vara klart innan sommaren för att sedan 

gå ut på remiss. Lagen kan träda i kraft i slutet av 2018. 

 

 

11. Vad händer inom e-fakturering i Europa? 
Italien försöker förhandla med kommissionen om krav på e-faktura även inom 

B2B. Kanske som i Brasilien med kopia till myndigheter. 

 

Nästa vecka (v. 22) är det EESPA-möte. 

 

12. Övriga frågor 
SFTI ang. påminnelser. 

- Just nu är rekommendationen att påminnelser ska gå ut på papper. Tycker 

forumet att SFTI borde rekommendera att påminnelser går ut elektroniskt 

istället? 

- Ja! 

 

13. Nästa möte 
Nästa möte i september. Anna skickar ut Doodle. 


