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Möte: Nationellt e-fakturaforum   

Datum: 2017-09-18 

Plats: ESV, Drottninggatan 89, Stockholm 

Deltagare: (21+6) 
Peter Norén, ESV 

Anna Nordén, Trustweaver 

Cajsa Ahlinder, Visma 

Gunilla Gezelius, Bankgirot 

Henrik Möller, InExchange 

Lars Dykert, LRD Redovisning 

Leif Forsman, CGI 

Elisabeth Madzarevic, CGI 

Johan Arvidsson, Swedishbankers 

Peter Törnroth, Apix 

Daniel Wennerdahl, InExchange 

Andreas Parback, Logiq 

Åsa Persson, Evry 

Troels Hansen, Logiq 

Christer Rygaard, SunnyFuture 

Rikard Henriksson, Seeburger 

Christopher Broms, Seeburger 

Martin Hellquist, Liaison Technologies 

Anderz Petersson, ESV 

Kerstin Wiss Holmdahl, SKL 

Anna Amgren, NEA 



Via länk: 
Joakim Billing, Lexmark 

Anna Elverheim, Hogia 

Åsa Josefsson, Strålfors 

Gunnar Björklund, Data Interchange 

Johan Gren, Basware 

Mikael Werner, Ericsson 

 

 

Agenda  

1. Mötet öppnas   
 

2. Kort presentation av närvarande på mötet  
 

3. Fastställande av agendan  
Övrig punkt: EXEPT – Kerstin Wiss Holmdahl 

 

4. Val av justeringsmän  
Leif Forsman och Anna Nordén valdes att justera protokollet. 

 

5. Godkännande av föregående protokoll (2017-05-24) 
Föregående protokoll kunde godkännas. 

 

6. Val av ny ordförande i e-fakturaforum 
Henrik Möller, InExchange och Anna Elverheim, Hogia ställer upp i 
omröstningen. Röstresultatet gav 12 st röster på Anna Elverheim och 10 st 
röster på Henrik Möller. Anna Elverheim kunde väljas som ny ordförande i  
e-fakturaforumet. 
 

7. Statusrapport från the European Multi-Stakeholder Forum, Peter Norén 
och Anna Nordén  
Nu går Multi-Stakeholder forums arbete in i tredje fasen. Man kommer att 

arbeta mer agilt i projektform där arbetsgrupperna är igång ca 6 månader eller 

så länge som behövs. Kommissionen har även parallella spår/aktiviteter för att 

få igång e-faktureringen. Bland annat finns e-invoicing Pioneer group 



(https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/EINVCOMMUNITY/eInvoicing+Pio

neer+Group) 

CEN/TC 434 Public Conference on the launch of the European standard 
on electronic invoicing, 23 October 2017 in Brussels, Belgium. (Peter är en 
av talarna.) 
 
Third European Multi-Stakeholder Forum on Electronic Invoicing (“the Forum”) 
– kanske påminna att MSFEI nu går in i sin tredje fas och att arbetsformerna 
kommer att se lite annorlunda ut, vilket också innebär att de svenska 
spegelgrupperna inte längre kommer att behövas. ”The Forum’s tasks shall be 
to monitor, gather information and advise the Commission and the 
stakeholders community on eInvoicing issues.” Första mötet i Bryssel blir 24 
oktober. 
 

 

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

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

12017/ 

Arbetet är i princip klart. Nu publiceras den och kan köpas till olika priser i 

olika länder (ca 1.500 kr av SIS i Sverige jämfört med 25 EUR i Lettland). Den 

ska också vara publicerad på CEN:s hemsida innan den 23/10 då den blir 

officiellt publicerad. 

Tidigare har det diskuterats att kunna lägga till information till kärnan – Core 

Invoice med bransch- och lands-extentions, nu får man även ta bort innehåll 

från kärnan genom att göra en sk. Cius. I Italien tar man ibland bort upp till 

40% av core-innehållet. Att tillåta Cius var en kompromiss för att få igenom 

standarden men frågan är hur mycket standard det nu blev? 

TK590 består både av 434 (e-faktura) och 440 (e-upphandling). I 440 arbetar 

man med e-kataloger, hur de ska användas och speciellt miljö- och 

rättvisekoder. I Postaward-gruppen arbetar man med order. Man inväntar 

pengar från kommissionen för att kunna tillsätta/anlita tekniska editorer (de 

som skriver), att dessa inte är på plats saktar ned arbetet men de borde vara 

tillsatta efter nyår. 

 

9. Vad händer inom e-fakturering i Sverige? 
Lagförslaget är ute på remiss och ska svaras på innan 29/9 – 2017. NEA är en 

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/EINVCOMMUNITY/eInvoicing+Pioneer+Group
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/EINVCOMMUNITY/eInvoicing+Pioneer+Group
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/


av remissinstanserna med vi kommer inte att lämna något svar eftersom vi 

inte kan ena alla medlemmars åsikter.  

Peter går igenom lagförslaget (se bifogad ppt). 
 

Fråga: 
- Det är 18 månaders tidsfrist från publicerandet till införandet. Hur lång tid tror 

ni att det behövs för att implementera? 

Svar: 
- Inte några problem, de tekniska lösningarna finns redan men det kommer 

krävas mycket informationsinsatser.  

- Problemet är de som inte skickar alls ännu, det är svårt att veta hur lång tid 

det tar. 

- För småföretagare kan det vara en lång resa, det kommer att behövas 

mycket utbildning och stöd. 

- Det blir intressant att se hur mycket pengar som är avsatta för det här i 

budgetpropositionen som kommer nästa onsdag. 

 
Fråga: 
- Danmark har scanningsservice för microföretag, hur ser det ut i det svenska 

lagförslaget? 

Svar: 
- Det finns inte något motsvarande i det svenska lagförslaget. 

 

SKL har gjort en undersökning av E-handel och e-fakturering i kommuner, 

landsting och regioner. Se resultatet här: 

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-481-6.pdf 

 

SFTI tar nu fram en ny handledning kring e-handel som beräknas vara klar i 

oktober. Denna kommer inte att tryckas utan spridas webbaserat på SFTI:s 

hemsida. 

 

Vad händer inom e-fakturering i Europa? 
PEPPOL får fler anslutna, i våras Polen och Tyskland är på väg. I Tyskland är det 
extra intressant då de har 10-15 000 kommuner som tidigare har varit förbjudna att 
samarbeta kring it-lösningar. 
Vad händer inom e-fakturering i Europa? 
PEPPOL får fler anslutna, i våras Polen och Tyskland är på väg. I Tyskland är det 

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-481-6.pdf


extra intressant då de har 10-15 000 kommuner som tidigare har varit förbjudna att 
samarbeta kring it-lösningar. 

 

Kommentar Pagero: 

Det är förvisso sant att EU-direktivet 2014/55 nu implementeras av stora delar av 
EU:s medlemsländer men det är långt ifrån alla som väljer eller kommer att välja 
PEPPOL som infrastruktur. Vi har redan sett alternativa lösningar för Spanien, 
Portugal, Italien och Frankrike. Vad gäller Polen så inväntar vi fortfarande slutlig 
specifikation innan vi kan förutsätta att landet kommer att stödja PEPPOL i den form 
och med det regelverk som nuvarande PEPPOL-länder har enats kring. Vidare så är 
det i dagsläget osannolikt att Tyskland kommer välja en PEPPOL infrastruktur utan 
det troliga är att vi kommer se en helt egen tysk lösning. 

 

Statistik från EESPA: 
The European E-invoicing Service Providers Association reports a significant 

growth of 29% and over 1.6 billion processed e-invoices in 2016 

https://eespa.eu/eespa-aggregated-2016-volume-survey/ 

 

 

10. Övriga frågor 
Vad händer inom e-upphandling (EXEP)? Fas 2 i arbetet är nu klart.  

IEXEP finns tre undergrupper: för regulatoriska frågor, för styrning och 

kunskapsuppbyggnad samt för lösningar och interoperabilitet. 

I Fas 3 kommer man kanalisera frågor kring införandet för att hjälpa fler att 

komma igång. Kom gärna med feedback till Kerstin. 

 

11. Nästa möte 
Nästa möte i november. Anna skickar ut Doodle. 

https://eespa.eu/eespa-aggregated-2016-volume-survey/

