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Nyheter från NEA

Hej!
I måndags hade vi årsstämman för NEA där vi bl.a. klubbande igenom sittande styrelsen för ett år till, NEAs
styrelse består av:
Ordförande
Christer Rygaard
Styrelseledamöter
Sarah Hysén, Swedbank
Peter Norén, ESV
Grazyna Rzeszot, Vattenfall
Mikael Werner, Ericsson
Ola Wollin, Basware

NEAs strategi:
Vi vill verka för e-affärer genom:
Information & Kunskap
Nätverk
Påverka & driva frågor inom e-affärer

NEAs övergripande mål för 2016
NEAs hemsida ska bli en naturlig startpunkt för information om e-affärer. Neutral utgångspunkt.
Informera och aktivera NEAs medlemmar genom: - Nyhetsmail och sociala medier Medlemsundersökning - NEA olika forum/arbetsgrupper
Organisera events/seminarier t.ex. NEAs Julkarameller
Publicera NEA index en gång per år
Ha en aktiv medlemsrekrytering som genererar ökat antal medlemmar.
Att verka aktivt för att underlätta för sändare och mottagare att kommunicera via automatisk routing i
Sverige under 2016.

Ny standard inom EU för e-fakturor
Nu finns remissdokumentet på NEAs hemsida: Electronic invoicing - Semantic data model of the core elements
of an electronic invoice (DRAFT prEN 16931)

Nu utreds: E-fakturor och digitala kvitton för alla?
Tillväxtverket har fått i uppdrag att analysera möjligheterna att få att merparten av fakturor och kvitton till
konsumenter, andra företag och organisationer inom Sverige hanteras och dokumenteras elektroniskt. Man ska
bl.a. ta med perspektiv som:
Klimatpåverkan
Förenkling för konsumenterna och företagen
Samhällsekonomiska effekter
Tillväxtverket ska lämna förslag till åtgärder som kan vidtas för att främja digitaliseringen av fakturor och
kvitton. En delredovisning av uppdraget ska lämnas in senast den 16 maj 2016 och en slutredovisning senast
den 14 november 2016 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Missade du NEAs Julkarameller? – Här finns presentationerna:

Möten på gång:
Handel & Logistik – 5 april
E-fakturaforum – 12 april
Operatörssamverkan – 27 april

Hälsningar från NEA
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