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Protokoll fört vid Arbetsgruppen Nationellt e-fakturaforum 

Nr: 2-2016 
Datum: 2016-04-12 
Plats: ESV, Stockholm 
Protokoll: Anna Amgren 
 

Närvarande: 

Peter Norén   ESV 

Sarah Hysén   Swedbank 

Martin Hellquist  Liasion 

Christer Rygaard  NEA 

Cajsa Ahlinder   Visma 

Gunilla Gezelius  Bankgirot 

Johan Schmalholz  Riksbanken 

Henrik Möller   InExchange 

Leif Forsman   CGI 

Gunnar Björklund  Data Interchange 

Kerstin Wiss Holmdahl SKL 

Anna Amgren   NEA 

 

Via länk: 

Stefan Winbo   PostNord 

Anna Elverheim  Hogia 

Haron Shaalan  Pagero 

Josefine Lindell  Tillväxtverket 

 

Agenda  

1. Mötet öppnas   

 

2. Kort presentation av närvarande på mötet  

 

3. Fastställande av agendan  

Agendan kunde fastställas. 

 

4. Val av justeringsmän  

Gunilla och Leif vals till justeringsmän. 

 

5. Godkännande av föregående protokoll (2016-02-19) 

Föregående protokoll godkändes. 

 

6. Statusrapport från the European Multi-Stakeholder Forum  

På det senaste mötet i Bryssel (2016-03-21), var Peter Norén, Eva Hervidsson och 

Anna Nordén närvarande (eftersom gruppen Regulations hade möte samtidigt). 
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På mötet var läget i standardiseringsarbetet i fokus. Det är svårt att enas om 

innehållet, synpunkterna är spretiga och det finns många olika nationella särkrav. Det 

har kommit in över 600 kommentarer. En del vill ha mer och andra vill ha 

mindre…Bland annat Frankrike tycker att det räcker med två format. André Catcha 

tror ändå på tidplanen, att standarden ska vara klar till maj 2017. 

 

Man fastställde de två dokumenten som har arbetats fram: Guiden och 

Bakgrundsdokumentet. (har skickats ut till forumet tidigare). 

 

Carina Duvinger är med i Workstreem 1 som arbetar med den semantiska modellen. 

Cajsa Ahlinder var i Portugal förra veckan (v. 14) i ett arbetsmöte i Lissabon för 

PC434 när man gick igenom 300 tekniska kommentarer. 

 

Frågor/diskussion:  

Man pratade om en ny version av Edifact. 

- Finns det någon konsekvensanalys på hur många som vill använda Edifact? Hur 

många berörs? 

- Inte alls i Danmark, Island, Finland. I Sverige i offentlig sektor, dagligvaruhandel och 

i periodiska fakturor, läkemedel m.fl. I Sverige ser vi inte att det behöver vara krav i 

den nya standarden, vi ser inte nyttan med att uppgradera. 

 

- Kommer verkligen alla länder att införa t.ex. Edifact? 

- Ja, om den införs i standarden kommer man att se till att direktivet följs. 

 

- Viktigt att se andra standardiseringsarbeten som görs i EU, t.ex. standard för 

betalningar. 

 

- I Norge använder man PEPPOL’s infrastruktur för betalningar, man har tagit kontakt 

med Sverige för ett samarbete. Peter kontaktar dem och bjuder in en talare till nästa 

e-fakturaforum. 

   

Från de olika arbetsgrupperna: 

a. Standarder, ( Peter Norén, ESV) 

Nu arbetar vi med hur fakturorna ska skickas. Interopabilitet? Brevlådor? Här 

behöver vi resonera… 

Fråga: EIDAS-förordningen – hur tillämpas den vid e-fakturor? Inte så lätt att 

ha ett entydigt svar på. 

      

b. Regelverk, (Anna Nordén, Trustweaver) 

Inom gruppen arbetar vi med: 

- Införandet av momsdirektivet 

- Arkivering 

- Bokföringsregler. 

- Införande av Core Invoice – juridiska hinder. 

- Idé om Vision 2020: ta fram rekommendation om hur ny lagstiftning ska 
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stödja digitaliseringen. 

       

c. Koppling e-inköp, (Eva) 

Man arbetar med lansering av Guiden men man har inte några nya uppgifter 

efter det arbetet. Kanske gruppen avvecklas. 

 

CEF-programmet 

- Finansiering: 14 ansökningar har kommit in och ca 7 miljoner EUR kommer 

troligtvis att delas ut. Nästa år kommer det att vara större flexibilitet både för e-

fakturor och upphandling. 

- Portaler: Två nya portaler håller på att tas fram, en ”match-making-portal” 

mellan offentlig sektor och operatorer. Den andra portalen blir med kontaktinfo 

(motsvarande E-invoicing Gateway som inte är så aktiv längre). 

 

PC434 

Det har varit omröstning om den semantiska modellen. 5 röstade nej och 

vissa la ned sina röster. Olika länder viktas olika i omröstningen, Ca 60% var 

för men det krävs 71% för att få igenom den. Man behöver få ihop en ny 

röstning igen. Den kommer inte att gå ut på remiss igen. Normen behöver 

komma på plats först sen börjar man med syntaxerna. 

 

De som röstar från Sveriges sida är de som är med i SIS-gruppen PC434. 

Nästa möte för att försöka rösta igenom den är i juni (2016). 

 

Enligt direktivet ska arbetet vara klart i maj 2017 för att direktivet ska kunna gå 

igenom 2018 (översättningsarbeten). 

 

(Martin, Liasion) 

- Kommer det att bli en ny PEPPOL-version utifrån den nya standarden? 

PEPPOL använder UBL så antagligen en ny version av PEPPOL-fakturan. 

Utmaningen blir; ska det finnas PEPPOL-format för alla tre format som går 

igenom? 

 

 

7. Statusrapport från de nationella "spegelgrupperna"     

Juridiska och standardgruppen har haft ett gemensamt möte. Nästa möte blir innan 

mötet i Bryssel i oktober. 

 

8. Status EXEP (Kerstin Wiss-Holmdahl) 

Senaste mötet var i februari, man arbetar vidare i de tre arbetsgrupperna: 

1. Juridik/Implementing – ESPD-dokument som gäller tom april. Är det obligatoriskt, 

ska det alltid vara med vid upphandling? Ska länk till utdragsregistret vara med? 

Signaturer, hur ska de användas? 

 

2. Goverment – Gruppen är ganska klar med sitt arbete och skickar ut tre dokument 

till de andra grupperna: 
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- Dokument om införandet, National business model guide, Training education guide. 

 

3. Teknisk interopabilitet/Standader – I gruppen arbetar man med frågor som : 

- Vad kan gå fel och vad bör man göra då? 

- Olika plattformar / ackrediteringar 

 

Den 8-9 juni är det deadline, då ska alla rekommendationer vara klara. En guideline 

ska tas fram. Vad ska man arbeta med efter det? Förslag från det svenska nationella 

forumet: 

- E-kataloger 

- ESPD-dokument 

- Utbildning för leverantörer 

- 4-cornermodel, vem ska bära kostnader? Vem är ansvarig för systemet? Om man 

ska bygga om system, vem/vilka ska då stå för dessa kostnader? (Man får inte ta 

betalt för att få lämna in ett anbud). 

 

Sarah: 

- Hur många plattformar tror man att det ska finnas i varje land? 

Kanske mer standardiserade upphandlingsformulär? 

Arbeta mer på användarvänligheten… 

 

Mer om arbetet i EXEP här: 

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

procurement/transition/ 

 

Vilka är parter i en 4-corner-model? 

- Upphandlingsmyndighet 

- Leverantör av plattformen 

 

- Leverantören 

- Leverantörens plattform 

 

 

9. Vad händer i övrigt i Sverige när det gäller e-faktura? (Alla) 

 

Sarah (Swedbank): 

E-fakturabolaget har statistik för banker->B2C:  

2014 95 miljoner e-fakturor  

2015 108 miljoner e-fakturor 

 

http://www.e-faktura.com/om-e-faktura 

Ca 26% av betalningarna går elektroniskt. Fler och fler kunder använder 

mobilbanken. Utmaningen är SME’s. Många kommuner är anslutna men volymen 

skulle kunna vara större.  

 

Hur ser volymen till företag ut? – Vet inte, men mycket mindre. 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-procurement/transition/
http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-procurement/transition/
http://www.e-faktura.com/om-e-faktura
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Christer (Ordförande NEA):  

NEA Index – vi väntar fortfarande in statistik från flera operatörer… 

NEA’s medlemmar är dåliga på att ta emot e-fakturor – kontakta Föreningshuset så 

att alla kan ta emot NEA’s medlemsfaktura elektroniskt. 

 

Leif (CGI): 

Fler tittar på utgående fakturaflöde vilket är roligt. Arbetsgruppen inom 

Operatörssamverkan för Registret är i princip klara för att börja utbyta 

partsinformation.  

 

Peter (ESV): 

Uppföljning av statliga e-fakturor i Sverige som görs halvårsvis. 47% av fakturorna i 

staten idag är e. Det kommer att listas på ESV’s hemsida hur olika myndigheter ligger 

till: 

http://www.esv.se/effektiv-statsforvaltning/e-handel/myndigheternas-e-handel/andel-

e-fakturor/ 

 

Kerstin (SKL): 

Inom SFTI arbetar man med PEPPOL Biz PunchOut och ordersvar i en arbetsgrupp. 

Man kommer att ha ett möte om transportdokument. 

 

Gunnar (Data Interchange): 

Det pågår mycket i England – PEPPOL/Edifact, vi hoppas att få igång mer i Sverige, 

tyngre industri (Ford, Scania, Volvo) efter sommaren. Det finns behov av gemensam 

standard! 

 

Henrik (InExchange): 

Stort intresse inom B2C. Många väntar på PunchOut och ordersvarlösningar. 

Registret är också efterlängtat. 

 

Johan (Riksbanken): 

Internationella arbetsgrupper inom betalning. I det nya betaltjänstdirektivet öppnar det 

upp för 3:parts som kan erbjuda tjänster inom konton.  

 

ECB (European Central Bank) arbetar för att harmonisera så mycket som möjligt.Det 

finns bl.a. Euro Retail Payments Board: 

https://www.ecb.europa.eu/paym/retpaym/euro/html/index.en.html 

 

Martin (Liasion) : 

Mycket PEPPOL-projekt, bl.a. en kund som vill skicka fakturor till sjukhus i Italien. 

Order går bravia PEPPOL men fakturor måste gå via en lokal EDI-handlare pga 

lokala skattekrav. 

 

Peter (ESV): 

Ramböll utreder konsekvenserna med krav på e-fakturor (rapporten har skickats ut till 

http://www.esv.se/effektiv-statsforvaltning/e-handel/myndigheternas-e-handel/andel-e-fakturor/
http://www.esv.se/effektiv-statsforvaltning/e-handel/myndigheternas-e-handel/andel-e-fakturor/
https://www.ecb.europa.eu/paym/retpaym/euro/html/index.en.html
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forumet). Tillväxtverket utreder digitala kvitton och e-fakturor till alla – klart i höst. 

 

10. Val av ny ordförande  

Forumet valde Sarah Hysén som ordförande för ytterligare ett år. 

 

11. Övriga frågor 

SIS har skapat en ny grupp för e-handel/upphandling. NEA kontaktar Latif på SIS för 

mer information. 

 

Val av ny svensk representant 

Eva Hervidsson lämnar sin plats, vi väljer ny representant vid nästa e-fakturaforum. 

 

Enkät:  

Study on the State of play of B2G eInvoicing in public procurement in Member States 

– Peter samlar in feedback innan den 21/4. 

 

12. Nästa möte bokas in till den 9/9 kl. 09.00-12.00 hos ESV, Drottninggatan 89, 

Stockholm.  

 

 

 

 


