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1.

Obligatorisk e-faktura till hela offentliga sektorn utreds

Regeringen överväger att helt gå över till e-faktura till offentlig sektor. Därför har
regeringen nu i januari beslutat att ge Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att
utreda konsekvenser av ett krav på e-fakturering för fakturor som skickas till staten men även till kommuner och landsting. ESV ska analysera vilka konsekvenser
detta kan medföra för både statliga myndigheter, kommuner och landsting och
leverantörer. EVS ska även ta fram förslag på alternativa förslag till reglering. I
uppdraget ingår att samråda med SKL samt samverka med Konkurrensverket och
kammarkollegiet. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj i år.
Detta innebär att vi planerar att anordna någon form av remissmöte. Det finns
naturligtvis alla möjligheter att ni kan kontakta ESV kring detta också.
Vi återkommer med datum för remissmöte och former i övrigt för att kanalisera
synpunkter.
Redan direktivet om e-fakturering i offentlig sektor som antogs 2014 föreskriver
att upphandlande myndigheter och enheter inte får vägra att ta emot och behandla
elektroniska fakturor som överensstämmer med den standard som ska tas fram och
publiceras. E-fakturadirektivet ska gälla i medlemsstaterna senast den 27 november 2018. Möjlighet ges dock i direktivet för medlemsstaterna att ge en förlängd
tid om upp till 30 månader för regionala nivån. Arbetet med att implementera direktivet i Sverige har inte påbörjats ännu, så i dagsläget vet vi inte om detta kommer att utnyttjas.
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Kravet enligt e-fakturadirektivet ligger på upphandlande myndigheter och enheter.
Med den utredning som nu ska göras av ESV under våren kan kravet bli att leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor.
Ett första informationstillfälle om utredningen kommer att ges den 9 mars, se mer
under p.3 nedan. Utöver detta återkommer vi med datum för informations/ remissmöte på SKL.
2.
PEPPOL:s infrastruktur rekommenderas för e-handel i offentlig
sektor
Den 26 november förra året fattades beslut inom SFTI om att rekommendera
PEPPOL:s infrastruktur för e-handel i offentlig sektor. Detta i syfte att underlätta
utväxlingen av e-handelsmeddelanden mellan köpare och leverantörer och därmed
förenkla för er när det gäller anslutningen av leverantörer. Idag krävs att operatörerna träffar samtrafikavtal med varandra och alla har inte sådana med alla. Med
användning av PEPPOL:s infrastruktur är det istället så att OpenPEPPOL(där
ESV är svensk PEPPOL myndighet) tecknar avtal med de operatörer som ansöker
om det och som uppfyller kraven.
Förutom själva kommunikationen finns en funktion för sökning/uppslagning av
mottagaradresser, något som saknas i Sverige idag.
Som meddelats tidigare gjordes en förstudie förra året, som låg till grund för beslutet. PEPPOL används redan i andra länder (obligatoriskt i offentlig sektor i
Norge) men även i andra sektorer; det kan exempelvis nämnas att ett pilotprojekt
för att använda PEPPOL i byggsektorn i Sverige avslutats med gott resultat.
Vi avser att vid flera informationstillfällen i år beskriva mer vad PEPPOL är. Vi
kommer då även att gå in på vad/hur mycket ni som kommuner och landsting behöver veta dels för er e-handel och dels för krav vid upphandlingar.
Se mer om det första informationstillfället under p. 3 nedan.
3
Informationsdag 9 mars om PEPPOL:s användning och nyheter kring e-fakturering
Den 9 mars anordnas den första informationsdagen med fokus på praktiska och
strategiska frågor kring PEPPOLs användning och kommande krav på efakturering. Det gäller dels det nya EU-direktivet för e-faktura, men även om regeringens uppdrag till ESV att utreda krav på obligatorisk e-fakturering i hela
offentliga sektorn. Syftet med dagen är att ge deltagarna en god bild av vad som
kan förväntas de närmaste åren och hur det kan påverka köpare/säljare och de lösningar som används.
Förmiddagen handlar om kommande lagstiftningskrav, SFTI rekommendation av
PEPPOLs format och infrastruktur samt utvecklingen i Europa. Efter lunch delas
presentationerna upp i två parallella spår. I det ena spåret är målgruppen köpare
och säljare inom offentlig sektor, i den andra är målgruppen systemleverantörer.
Läs mer i bifogad inbjudan samt anmälningslänk på www.sfti.se , (sista anmälningsdag är den 3 mars)
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4.
Leverantörsanslutningsarbete branschvis
Under hösten återupptogs möten med leverantörer för att gå igenom vad e-handel
med offentlig sektor innebär och vad som gäller kring rekommenderad standard
och dess tillämpning m.m. Detta för att underlätta leverantörsanslutning och det vi
kan göra är att samla leverantörer branschvis. Vi träffade då leverantörer på IT
och telekomområdet och nu står bemanningsbranschen på tur.
Vi kommer att fortsätta med dessa leverantörsmöten. Har ni önskemål på
branscher, vänligen maila undertecknad, kestin.wiss.holmdahl@skl.se
5.
Grundkurs e-handel samt fortsättningskurs
Vi kommer fortlöpande att informera om kurser som anordnas på området ehandel och e-upphandling. Följande är redan inbokat:
Datum för Grundkurs e-handel är den 25-26 mars i Stockholm. Inbjudan kommer
inom kort.
Datum för fortsättningskurs e-handel är den 26 maj i Stockholm. Inbjudan kommer att sändas ut och även finnas på webb-platsen.
----------För information i övrigt, se www.sfti.se
Återkom gärna om frågor eller synpunkter finns.
Vill ni inte ha detta Nyhetsbrev i fortsättningen, maila Lena Jerreman,
lena.jerreman@skl.se
Med vänlig hälsning,
Kerstin Wiss Holmdahl

