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Elektronisk fakturering obligatoriskt i staten.
Svefakturan standard
Regeringen har beslutat att statliga myndigheter ska hantera inkommande och
utgående fakturor elektroniskt från den 1 juli 2008. Regeln om obligatorisk
e-fakturering finns i en ny paragraf i Bokföringsförordningen under rubriken
Hantering av fakturor (21 f §).
Vidare har Verva (Verket för förvaltningsutveckling) fastställt i en föreskrift,
VERVAFS 2007:1, att myndigheter vid sin hantering av elektroniska fakturor ska
följa specifikationen SFTI Basic Invoice, dvs. Svefakturan. Undantag kan göras
för den del av myndighetens fakturor som vid föreskriftens ikraftträdande, den
1 mars 2007, hanteras med en annan på marknaden etablerad standard för elektroniska fakturor. Enligt de allmänna råd till föreskriften som Verva utfärdat
(VERVAFS 2007:1 AR) kan detta vara exempelvis enligt etablerade EDI-standarder som SFTI Fulltextfaktura, version 2.2.
Ekonomistyrningsverket (ESV) har regeringens uppdrag att leda och samordna
införandet av elektronisk fakturering i statlig förvaltning. Det innefattar bl.a. att
leda och samordna införandet av standardformat vid e-fakturering i staten, att ge
myndigheterna stöd vid deras införande och att analysera incitament för att få
leverantörer att skicka och ta emot fakturor elektroniskt.
ESV har vidare upphandlat en fakturaväxel för mottagning av fakturorna, samt
EFH (Elektroniskt fakturahanteringssystem) för hanteringen av de elektroniska
fakturorna i staten.
Förutom statens satsning på e-fakturering anges i regeringens e-strategi att insatser skall göras även för att uppnå en mer automatiserad inköpsprocess.
Statens satsning ligger i överensstämmelse med EU-kommissionens högt satta mål
i planen ”i 2010”. Enligt denna plan bör all offentlig upphandling kunna ske elektroniskt 2010, och i praktiken 50 procent av denna.
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Vad får då regeringens satsning på e-fakturering och elektronisk offentlig upphandling för konsekvenser för kommuner och landsting?
Bestämmelsen om obligatoriet i Bokföringsförordningen omfattar inte kommuner
och landsting. Bestämmelserna innebär inte heller någon förpliktelse för leverantörer till statliga myndigheter. ESV och de statliga myndigheterna kommer dock
att på olika sätt arbeta med att successivt ansluta sina leverantörer till e-fakturering och detta ger naturligtvis fördelar även för kommuner och landsting, eftersom
många leverantörer är gemensamma för statliga myndigheter, kommuner och
landsting.
Hittills har ni som infört elektronisk handel och e-fakturering själva arbetat med
leverantörsanslutning och förbundet har stöttat anslutning av vissa rikstäckande
leverantörer. Viss samverkan kommer nu att ske med ESV, när det gäller leverantörer som vi önska erhålla Svefakturor från. Övrig leverantörsanslutning för
e-handel fortsätter som tidigare. Vi avser dock att från förbundet stödja detta mer
och genom samverkan i nätverk kan fördelning av arbetet med leverantörsanslutning ske effektivt. Nya nätverk behövs förutom de befintliga och vi medverkar
gärna till att bilda sådana. Vi vill även peka på möjligheten att anlita erfarna
e-handelsprojektledare från kommuner, se Cirkulär 07:09.
Mer information om e-fakturering, e-handel och leverantörsanslutningsfrågor
kommer att sändas ut samt publiceras på hemsidan, www.ehandel.skl.se.
Vervas föreskrift samt Allmänna råd finns på www.verva.se och på www.esv.se
finns information i övrigt om den statliga satsningen.
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