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Dagens innehåll

• Kort om SFTI och om DIGG – Myndigheten för digital förvaltning 

• Genomgång av lagkravet på obligatorisk e-fakturering 

• Stöd vid införande av e-fakturering

• Den nya standarden för e-faktura, PEPPOL BIS Billing 3 

• PEPPOL - kommunikation som möjliggörare 

• Kontaktinformation



Single Face To Industry (SFTI)

• Syfte
– Skapa bra förutsättningar för elektronisk handel med köpare i offentlig sektor

• En central resurs åt offentlig sektor 
– Rekommendation om standarder
– Deltar i internationell standardisering
– Stöd vid införande/utveckling av inköpsprocesser
– Information, utbildning, skrifter, m m

• Drivs av
– Sveriges Kommuner och Landsting
– Upphandlingsmyndigheten
– Myndigheten för digital förvaltning





Förenkla människors vardag



DIGG

• Invigning 3 september 2018

• Huvudkontor i Sundsvall 

• 45 medarbetare just nu

Prioriteringar:

• Säkerställer att det vi tagit över fungerar

• Genomför uppdragen från regeringen

• Påbörjar samverkan

• Konkretiserar vårt uppdrag och vår myndighet



Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Anderz Petersson - DIGG



Huvudbudskap idag

Vad vill inte offentlig sektor ha?

PDF eller pappersfakturor!



Så vad är en e-faktura?

Med elektroniska fakturor avses fakturor som har 

1) utfärdats,

2) översänts och 

3) mottagits 

i strukturerat elektroniskt format, som gör det möjligt att behandla dem 
automatiskt och elektroniskt.

PDF faktura anses därför inte vara en elektronisk faktura.



Är offentlig sektor förberedda inför ny lag om e-faktura?

• Statliga myndigheter kan ta emot e-faktura sedan 2008

– Andel e-faktura 68%

• Nästan alla kommuner och samtliga regioner har infört e-
faktura på frivillig basis

– Andel e-faktura > 50 % (genomsnitt)



Utmaningar

Att nå alla som ska kunna ta emot e-fakturor, exempelvis 
kommunala och regionala bolag.

Vi behöver här hjälp från kommuner och landsting/regioner!

Att nå ut till alla er som ska skicka e-fakturor, därför:

Välkomna till dagens informationsmöte och sprid gärna budskapet!



Kort om lagen

• Träder i kraft 1 april 2019

• Krav att offentlig sektor tar emot elektronisk faktura enligt ny europeisk 
standard, andra format efter överenskommelse

• Krav att leverantörer enbart skickar e-faktura 

- för upphandlingar som påbörjas efter att lagen träder i kraft och 

- för inköp som görs från den 1 april

• Fakturor med risk för att sekretess röjs/känslig verksamhet kan undantas



Kort om lagen

• Gäller alla inköp/upphandlingar oavsett belopp

• Inköp enligt upphandlingslagstiftningen, både LOU, LUF, LUFS och LUK

• Gäller även direktupphandling

• Avser alla inköp där faktura är involverad

• Vid köp i butik görs undantag för kontant betalning. Kortköp jämställs 
med kontant betalning

• Föreskrifter och viten hanteras av DIGG



Ny Europeisk standard - PEPPOL BIS Billing 3

• Obligatoriskt för offentliga organisationer i hela Europa att stödja den nya standarden

• Kommer på sikt ersätta Svefakturan som är vanlig idag

• PEPPOL BIS Billing 3 rekommenderas från SFTI och DIGG

• Om du som leverantör sänder e-fakturan PEPPOL BIS Billing 3 till dina kunder i 
offentlig sektor via PEPPOLs nätverk lever du upp till kraven i lagen att skicka den 
europeiska standardfakturan



Föreskrift under framtagning

DIGG avser ta fram en föreskrift som innebär att offentlig sektor som 
helhet ska finnas registrerade som mottagare i PEPPOL samt kunna 
erbjuda en fakturaportal



68



8 av 10 småföretag skickar inte e-faktura

• Stor sannolikhet att ert befintliga ekonomisystem har inbyggt stöd

• Många olika lösningar tillgängliga på marknaden

• Fråga er kund  i offentlig sektor efter deras fakturaportallösning

– Ska vara kostnadsfri för er att använda



Vad göra härnäst?

- Kartlägg fakturaflöden, var finns pappersfakturorna?

- Dialog med era kunder!

- En fakturaportal / leverantörsportal hjälper er som inte kan e-fakturera 
idag

- Var beredd på ökade krav på e-faktura i upphandlingar redan innan lagen 
träder i kraft



Stöd till er kring e-faktura

Info om lagen

• www.digg.se/nationella-digitala-tjanster

• e-handel@digg.se

Standarder och format

• www.sfti.se

• tekniskt.kansli@skl.se

• Rättsregler att beakta  
http://sfti.se/tjanster/handledningar/handledningar/efaktureringioffentli
gsektorrattsreglerattbeakta.3093.html

http://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster
mailto:e-handel@digg.se
http://www.sfti.se/
mailto:tekniskt.kansli@skl.se
http://sfti.se/tjanster/handledningar/handledningar/efaktureringioffentligsektorrattsreglerattbeakta.3093.html


Mer om hur ni kan förbereda er för e-
fakturering

Kerstin Wiss Holmdahl,

Sveriges Kommuner och Landsting



Mer om hur man kan förbereda sig

Idag riktar vi oss till er som är leverantörer till offentlig sektor.

Informationstillfällen och kurser finns även för offentliga köpare;

- se webbTV utsändning från den 6 december och 

- olika slag av stödmaterial (informationsmaterial, förslag till hur man kan 
ställa krav på e-fakturering vid upphandlingar före och efter lagkravet 
träder ikraft m.m), finns här: www.sfti.se

- Mycket information och kurser om PEPPOL som kommunikation, se även 
här www.sfti.se

http://www.sfti.se/
http://www.sfti.se/


E-fakturering för en effektiv process

• Mottagare av e-fakturor vill ha en effektiv och smidig process

• Vid idag etablerad e-handel med ordrar och fakturor finns möjligheter till 
automatiserad attest av fakturorna

• Vid separat e-fakturering och manuell hantering lika viktigt att fakturorna 
styrs rätt i organisationen 

• Viktigt med en komplett faktura med ifylld uppgifter om orderreferens 
och/eller beställarreferens 



Standarder för e-faktura

• Idag mycket information om standard att använda

• Genom att använda standardformat som hänvisas till uppfylls lagkraven

• Viktigt samtidigt att alla nödvändiga uppgifter fylls i

• Offentliga köparna har en viktig uppgift att informera er om 
beställarreferens

• I samband med upphandlingar och även mindre direktupphandlingar 
kommer ni även att få information om kommunikationssätt

• Om ni behöver veta mer, viktigt med dialog med köparen och ni kan alltid 
fråga oss centralt; e-handel@digg.se och tekniskt.kansli@skl.se

mailto:e-handel@digg.se
mailto:tekniskt.kansli@skl.se


Vad krävs hos er som leverantörer ? 

Om ni idag inte har möjlighet att sända e-fakturor:

• Se över om ert affärssystem kan skicka e-fakturor; många kan det idag

• I annat fall kan fakturaportal/leverantörsportal användas

• Olika övervägande om val av system/portal beroende på om ni har få 
eller stort antal fakturor och vad ni redan har för system

Ett nytt arbetssätt att sända e-fakturor måste också informeras om och 
förankras i egna organisationen 

• Det gäller både ekonomiavdelningen och 

• Säljorganisation/säljare



Att tänka på vid köpet och faktureringen

• Viktigt notera uppgift om orderreferens och /eller beställarreferens

• Beställarreferens behövs för att styra fakturan till de som ska godkänna 
och attestera fakturan och 

• Därmed underlättas att snabbare få betalt



E-fakturering och att uppnå fördelar

• E-fakturering innebär fördelar för både köpare och er leverantörer

• Effektiv process, snabbare betalt, miljövänligt m.m

• Alla vill vi ha enkelhet och smidig hantering

• PEPPOL som kommunikation är ett sätt att både förenkla och minska 
kostnader nu direkt och vid byte av system

• Vad innebär då PEPPOL ?



Introduktion till 

Martin Forsberg



Definition av e-faktura

elektronisk faktura : en faktura som har utfärdats, översänts och mottagits i ett 
strukturerat elektroniskt format som gör det möjligt att behandla den 
automatiskt och elektroniskt

Säljarens IT-
lösning

Köparens IT-
lösning

har utfärdats, översänts och mottagits i ett

strukturerat elektroniskt format

PDF-faktura, skannad faktura, faktura i e-mail 

osv ÄR INTE EN E-FAKTURA i detta sammanhang! 
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Standarder för 
elektronisk faktura, 
order, katalog m.m.

Infrastruktur som 
kopplar samman köpare 

och säljare

Europeisk förvaltnings-
organisation som drivs av 

medlemmar
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Elektronisk fakturamottagningsadress (EndpointID)
- Identitetsnummer (organisationsnummer, GLN osv)

Köparen
- Namn och adress
- Identitetsnummer

Leveransadress
- Klartextadress
- Identitetsnummer

PEPPOL-ID Mottagare: 0007:5512345672
PEPPOL-ID Avsändare: 0007:2020332423 0007 : 5512345678

NumretTypen
Svenskt orgnr





operatörLeverantör A AP
Fakturerings-

system

Leverantör B Faktureringssystem AP

Leverantör C E-fakturatjänst AP
Kund

E-fakturalösningAP

Fakturaportal

Leverantör D

Hur kan man ansluta sig till PEPPOL?



Hur kan man ansluta sig till PEPPOL?

Exempel på saker att fundera på vid val av lösning:

• Undersök om ert faktureringssystem redan har stöd för
e-faktura och PEPPOL

• Det finns många externa tjänster som erbjuder bra lösningar
• Om ni använder factoring/fakturaköp är det stor sannolikhet att 

fakturorna kan skickas elektroniskt genom er factoring-partner
• Om ni bara skickar ett fåtal fakturor till offentlig sektor kan 

fakturaportal vara ett alternativ



Fler än 200 företag erbjuder accesspunkt i PEPPOL



PEPPOL i världen

• 12 PEPPOL Authorities
– Agency for Digital Italy (AgID) (Italy)
– Agency for Public Management and eGovernment (Difi) (Norway)
– Danish Business Authority (Denmark)
– Department of Health (UK)
– Department of Public Expenditure and Reform (Ireland)
– Federal Public Service Policy and Support (BOSA) (Belgium) 
– Agency for Digital Government (DIGG) (Sweden)
– Free Hanseatic City of Bremen – KoSIT (Germany)
– Ministry of Economic Development (Poland)
– SimplerInvoicing (Netherlands)
– Info-communications Media Development 

Authority (IMDA)  (Singapore)
– OpenPEPPOL AISBL

+200 Certifierade Accesspunkter i 20 Europeiska länder, plus Singapore, Kanada och USA. Över

150.000 mottagande organisationer anslutna. Mer än 60 miljoner e-fakturor utväxlade under 

2017.



PEPPOL BIS Billing 3

PDF

Obligatorisk Frivillig

Upphör

Obligatorisk

31/12

2019

1/4

2019

PEPPOL BIS 2

Svefaktura 1

SFTI Fulltextfaktura 2.3 & 2.4

Pappersfaktura

Förväntas 

upphöra på sikt

Förväntas 

upphöra på sikt

Fakturaflöden 2019 och framåt



Välkomna med frågor och synpunkter!

Kerstin Wiss Holmdahl

Sveriges Kommuner och Landsting
– Kerstin.wiss.holmdahl@skl.se

– 08-452 79 87, 070-548 96 86

• SFTI tekniska kansli, tekniskt.kansli@skl.se
www.sfti.se

SFTI-Samverkan DIGG, SKL och Upphandlingsmyndigheten 

mailto:Kerstin.wiss.holmdahl@skl.se
mailto:tekniskt.kansli@skl.se
http://www.sfti.se/

