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Protokoll fört vid Arbetsgruppen Nationellt e-fakturaforum 

Nr: 1-2016 
Datum: 2016-02-19 
Plats: ESV, Stockholm 
Protokoll: Anna Amgren 
 

Närvarande: 

1. Peter Norén, ESV 

2. Sarah Hysén, Swedbank 

3. Gunilla Gezelius, Bankgirot 

4. Leif Forsman, CGI 

5. Martin Hellquist, Liasion 

6. Mikael Werner, Ericsson 

7. Henrik Möller, InExchange 

8. Andreas Larsson, OpusCapita 

9. Johan Arvidsson, Swedishbankers 

10. Johan Schmalholz, Sveriges Riksbank 

11. Tony Meurke, Tillväxtverket 

12. Anna Norden, Trustweaver 

13. Cajsa Ahlinder, Visma 

14. Simon Strandell, InExchange 

15. Ola Jonsson, Scancloud 

16. Anna Amgren, NEA 

 

Agenda  

1. Mötet öppnas   

2. Kort presentation av närvarande på mötet  

3. Fastställande av agendan  

Agenda fastställs och under Övriga punkter lägger vi till frågan om Ordförande i e-

fakturaforumet. 

4. Val av justeringsmän 

Johan Arvidsson och Martin Hellquist väljs att justera protokollet.  

 

5. Godkännande av föregående protokoll (2015-11-27) 

Tillägg till föregående protokoll: 

 

En fråga som kom upp (Johan Schmalholz): 

Vilka är det som berörs av den nya standarden? Är det bara offentliga myndigheter eller 
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omfattas även privata aktörer? 

 

Peter Norén svarar: 

Det är en ny europeiskt standard som man håller på att ta fram och som andra standarder är 

det inte tvingande att använda den. Däremot kommer det att finnas en lagstiftning som säger 

att offentliga myndigheter inte kan neka att ta emot fakturor som skickas i något av de fyra 

formaten som finns i den nya standarden. 

 

6. Statusrapport från the European Multi-Stakeholder Forum, (Peter Norén) 

Nästa möte i Bryssel är den 21 mars, agendan är ännu inte fastställd men en av punkterna 

kommer säkert vara kring Guidedokumentet som Connection-gruppen har tagit fram samt 

Bakgrundsdokumentet om e-faktura. 

Det finns finansiering att söka inom CEF för att främja införandet av e-faktura men det är få 

som har sökt pengar, kanske på grund av höga administrativa krav. Mer info finns här: 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-procurement/e-

invoicing/index_en.htm 

 

7. Statusrapport från de nationella "spegelgrupperna"      

a) Standarder, gruppledare: Peter Norén, ESV    

I gruppen har man haft fokus på standarden PC434, vi hade ett gemensamt möte i Standard 

och Regelverksgruppen den 17/2. På det mötet gjordes några reflektioner kring den 

remissen på den semantiska modellen, core invoice: 

- Förslaget är bra och ganska likt det som används idag. 

- En farhåga är huruvida det verkligen är förankrat? 

Vi gick igenom remissen och mailade förslag till synpunkter till e-fakturaforumet eftersom 

NEA inte kan skicka in synpunkter i sina medlemmars namn. De som ville lämna input till 

remissen kunde göra det till SIS.  

b) Regelverk, gruppledare: Anna Nordén, Trustweaver   

Man hade möte under vecka 6 i gruppen och den 22/3 är det möte i Bryssel för att fortsätta 

arbetet med att analysera de olika ländernas regelkrav. Man kommer att ge 

rekommendationer om vad som behöver harmoniseras mellan ländernas olika regelverk. 

 

 

c) Koppling e-inköp/Connection, gruppledare: Karina Duvinger 

Ingen rapport från arbetsgruppen, det har inte varit något möte sen man gick igenom 

dokumentet Guidelines. 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-procurement/e-invoicing/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-procurement/e-invoicing/index_en.htm


 
 

Nationellt e-fakturaforum NEA 2016-02-19 Sida 3 

 

 

8. Status EXEP/ Upphandlingsforum för offentlig sektor (Peter Norén) 

Det pågår ett aktivt arbete på EU-nivå, man hade ett möte i Bryssel i februari och nästa är 

inplanerat till juni, till dess ska mycket av arbetet vara klart. Arbetet pågår i tre arbetsgrupper: 

 Regelverk 

 Goverment 

 Lösningar 

 

Mer info om arbetet här: 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-

procurement/transition/index_en.htm 

Man tar fram ett dokument (ESPD) som är en självdeklaration formulär som används i 
offentliga upphandlingar av upphandlande myndigheter och företag i EU. Före införandet 
av ESPD var företagen skyldiga att lämna olika handlingar som visar att de uppfyller 
uteslutnings- och urvalskriterier av anbud, till exempel har betalat skatt och har inte 
dömts för brottslig verksamhet. Med ESPD dock kommer företagen att kunna möta dessa 
krav med en enda ESPD självdeklaration formulär. Den faktiska dokument kommer bara 
måste tillhandahållas av vinnaren av anbudet. 

Det har skapats ett nationellt forum i Sverige via SFTI, man hade första mötet 151209. 
Se sfti.se för nästa möte. 
 

9. Vad händer i övrigt i Sverige när det gäller e-faktura? (Peter Norén) 
- Direktivet kring offentlig upphandling (se punkt 8). 
- Lagkrav för offentliga sektorn att kräva att ta emot e-fakturor (införande i november 
2018). http://www.esv.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/2015/bra-att-infora-
lagkrav-pa-e-faktura-till-offentlig-sektor/ 

- Nytt uppdrag för Tillväxtverket: Fakturor och kvitton digitalt för alla? 
Tillväxtverket ska analysera möjligheterna att med reglering eller andra åtgärder uppnå 
att merparten av fakturor och kvitton till konsumenter, andra företag och organisationer 
inom Sverige hanteras och dokumenteras elektroniskt. Perspektiv som ska inkluderas i 
analysen är t.ex. klimatpåverkan, förenkling för konsumenterna och företagen samt 
samhällsekonomiska effekter. Tillväxtverket ska lämna förslag till åtgärder som kan vidtas 
för att främja digitaliseringen av fakturor och kvitton. Uppdraget ska genomföras i 
samverkan med Skatteverket och andra relevanta myndigheter och aktörer. En 
delredovisning av uppdraget ska lämnas in senast den 16 maj 2016 och en 
slutredovisning senast den 14 november 2016 till Regeringskansliet 
(Näringsdepartementet). 

http://www.esv.se/Verktyg--stod/Statsliggaren/Regleringsbrev/?RBID=17400 

 

 

Vad händer inom Operatörssamverkan? 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-procurement/transition/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-procurement/transition/index_en.htm
http://www.esv.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/2015/bra-att-infora-lagkrav-pa-e-faktura-till-offentlig-sektor/
http://www.esv.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/2015/bra-att-infora-lagkrav-pa-e-faktura-till-offentlig-sektor/
http://www.esv.se/Verktyg--stod/Statsliggaren/Regleringsbrev/?RBID=17400
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Inom NEAs arbetsgrupp Operatörssamverkan har vi länge arbetat för ett gemensamt 
nationellt register för att underlätta arbetet med att hitta sändare och mottagare av e-
fakturor. Nu är vi nästan i mål med arbetet med att ta fram en metod för utväxling av 
partsuppgifter direkt mellan respektive operatör. Två nya medlemmar i NEA är Apix och 
Liason som bägge är operatörer och nu med i Operatörssamverkan. Andra punkter som 
vi arbetar med inom Operatörssamverkan är kvittenshantering och ser vilka andra 
nordiska operatörsgrupper som finns och hur deras arbete går till. 

 

Förslag och diskussioner: 

- Koppling mellan e-fakturor och betalningar i EU – finns det samordning i dessa frågor? 
 
- Vi har ofta ett svenskt eller ett EU-fokus men det kan också vara intressant och ta reda 
på vad som händer internationellt – Förslag att bjuda in Kommerskollegiet för att tala om 
internationella handelsströmmar.  

  
10. Övriga frågor 
Ordförande i e-fakturaforumet.  
Val av ordförande för nästa period (1 år) kommer att ske på nästa möte genom röstning. 
Om du är intresserad går det bra att anmäla intresse innan eller under nästa möte. 
 
 
11. Nästa möte  
Nästa möte bokas in till den 12/4 kl. 09.00-12.00 hos ESV, Drottninggatan 89, Stockholm.  
 
 

 

 


