Bygg- och Fastighetssektorns Elektroniska Affärsstandard

Mötesanteckningar från fakturautskottet
Möte på BEAst i Sthlm den 6 december 2011.

1. Dagens agenda
Mötet godkände förslaget till agenda.

2. Status eBuild
Både september, oktober och november var rekord i antalet fakturor och anslutna fakturautställare.
Nya mottagare var Svevia. Akelius Fastigheter och Tuve Bygg har anmält sig som nya mottagare.
Tjänsten fungerar inom ramarna för uppsatta SLA‐nivåer.

3. Nya funktioner i eBuild
De avtalade funktioner i plattformen om enklare radhantering och stöd för samtliga webbläsare har
fortfarande inte levererats. Ett fel om avrundning har åtgärdats.

4. Rekommendation Skattekategori
Utifrån förslaget bestämdes att ta bort kod AA (lower rate), texten med GS1‐koder. Kvar ska vara kod
AAP (omvänds moms) och kod S men endast med momssatserna 6, 12 och 25% (inte noll). Kod E
(exempt from tax) tas bort och samordnas med texten för kod Z (zero rated goods). Se också punkt 6
nedan.
Ny version av rekommendationen tas fram och skickas på remiss fram till 31/12. Samordnas med
tekniska utskottet.

5. Rekommendation Negativa värden
Gäller regler för hantering av negativa värden i samband med rabatter och avgifter. Frågan har
kommit från tekniska arbetsutskottet. Se separat förslag till rekommendation som går på remiss.

6. VAT exemptions
I första hand gäller rekommendationen Skattekategorier, men vid gränsöverskridande fakturering
används det här dokumentet med koder för skatteundantag.

7. Fakturanummerserie
Frågan har kommit upp i det tekniska utskottet. Konstaterades att regelverket säger att det räcker
med ett unikt fakturanummer per fakturautställare och räkenskapsår (inte hela lagringstiden).

8. Konteringsinformation i SMSI
Olika entreprenörer har olika regelverk för att ange konteringsinformation, något som skapar
merarbete för leverantörer som måste implementera olika speciallösningar i sina system. Vi
konstaterade att det finns ett behov av samordning.
Bestämdes att Ulla kallar samman till ett möte med syfte att försöka nå en samordning för att
förenkla införandet av SMSI.
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På det mötet tas också upp möjligheten av annan samordning, t.ex. om företag ska identifieras med
organisationsnummer eller GLN samt huruvida frakt ska finnas på huvud‐ eller radnivå.

9. Problem vid tredjepartstjänster
Det förekommer att problem uppstår när tredjepartstjänster ändrar i filer. Det kan vara data som
försvinner eller ändras i samband med konverteringar. Resultatet blir att fakturans innehåll ändras
och blir olika hos avsändare och mottagare, vilket inte är legalt korrekt. Det pågår aktiviteter inom EU
för att komma till rätta med problemen och även NEA har frågan på sin agenda. Vi gör därför inte
mer i denna grupp för närvarande, men har kvar punkten på agendan för bevakning.

10. Samordnat införande av stora och gemensamma leverantörer
Vi konstaterade att det skulle vara mycket effektivt om vi kan samordna införande av SMSI mellan
byggföretag och stora gemensamma leverantörer. Det kan även gälla leverantörer inom t.ex. energi
och telefoni. En förutsättning är emellertid att en bättre samordning enligt punkt 8 ovan kan nås.
Diskussionen tas med i det möte som ska sammankallas om samordning.

11. Koppling mot internetbanker
Det finns sedan tidigare ett intresse från bankerna att integrera sina fakturaväxlar mot eBuild för att
få tillgång till valideringsfunktionen. Ett möte kommer att ske på fredag om kommersiella och
tekniska förutsättningar.

12. Ny lagstiftning, status
Förslaget till ny lagstiftning är i stort sett bra med en del förenklingar och förtydliganden. Lagen
förväntas träda i kraft från 1/1 2013.

13. Nationellt forum för efaktura
I september bildades ett nationellt forum för e‐faktura som en del i ett europeiskt samarbete. Ulla
Strandberg deltar som representant för både Peab och BEAst. Forumet ska pågå i två år och är
uppdelat i fyra områden; Statistik, Goda exempel, Juridiska hinder och Standard med syfte att ta fram
en ”basic standard”. Mer information finns på http://www.nea.nu/nationellt_forum_for_efaktura/.

14. Periodisk faktura
En undergrupp har tagit fram ett underlag för samordning mellan SMSI Bygg och den periodiska
fakturan för att få specifikationen klar för användning. Principen är att huvudet och summeringen ska
vara identiska så långt det är praktiskt möjligt och att radinformationen ska vara så samordnad som
möjligt. BEAst har nu i uppdrag att ta fram en version 0.9 som helst ska vara klar i december för
remiss i januari och därefter underlag för pilotprojekt.

15. Fraktfaktura
Konstaterades att det finns stöd för att fakturera ”enkla” frakter från och med den senaste versionen
av SMSI Byggfaktura. För komplexa transportuppdrag, t.ex. tredjepartslogistik, rekommenderas den
särskilda SMSI Fraktfaktura.

Bygg- och Fastighetssektorns Elektroniska Affärsstandard

16. Erfarenhetsutbyte
En punkt på agendan var att diskutera positiva och negativa erfarenheter med e‐faktura, vilket också
har skett löpande under mötet. Till kommande möten inför vi att de deltagande företagen berättar
om sina erfarenheter. Anmäl till undertecknad vem som vill ta första tillfället.

17. Övriga frågor
Inga övriga frågor förekom.

18. Nästa möte
Den 21/2 kl 13.00‐17.00 hos Peab på Gårdsvägen i Solna, lokal Katsan. Fråga efter Ulla Strandberg i
receptionen.

Peter Fredholm

