Bygg- och Fastighetssektorns Elektroniska Affärsstandard

Mötesanteckningar från fakturautskottet
Möte hos BEAst i Stockholm, 22 januari 2013

1. Dagens agenda
Mötet godkände förslaget till agenda.

2. Nytt från BEAst och övriga arbetsutskott
•

•
•
•

Standarden Nordic e‐Construction, NeC, för anläggningstransporter och maskintjänster är
klar. NeC består av ett antal nya logistikmeddelanden. Som faktura är det dock SMSI
Byggfaktura som används.
Logistikutskottet driver ett projekt för effektivare godstransporter till byggarbetsplatser.
En studie kommer eventuellt att genomföras om PEPPOL som är en kommunikations‐
infrastruktur för att företag enklare ska hitta varandra och kommunicera.
Den 11 april anordnas årets seminarium om e‐handel.

3. SMSI Servicefaktura – hur går vi vidare
Standarden är publicerad men det restes frågetecken om innehållet och samordning med SMSI
Byggfaktura. De som är intresserade av att vara med vid en genomgång kan anmäla sig till Peter F.

4. Samordnat införande av stora och gemensamma leverantörer
Om vi ska få en rivstart i att använda servicefakturan kom vi fram till att vi bör bjuda in ett antal
gemensamma större leverantörer inom det området, t.ex. Telia, Tele2, Vattenfall, Eon, Fortum. Peter
fick i uppdrag att ta fram ett förslag till agenda och ett datum framåt våren.

5. Status eBuild
Antalet fakturautställare har ökat till mer än 5.200 och driften fungerar utmärkt.

6. Koppling mot internetbanker
Vi har undersökt möjligheterna att leverantörer som använder en internetbank för att skapa fakturor
kan kopplas samman med eBuild för att komplettera med validering i portalen. Inget nytt har hänt
men det är fortfarande aktuellt.

7. Mall för beräkning av besparing
Arbetet med att ta fram en mall för beräkning av besparingar för utställare och mottagare av en e‐
faktura fortsatte. Vi är klara med att identifiera de olika typfall som förekommer och håller på med
att uppskatta besparingspotentialen. Resultatet ska bli en mall på BEAst webbplats där var och en
kan göra sina egna beräkningar. Ett uppdaterat underlag skickas i god tid före nästa möte. I
underlaget som tas fram finns även en ordlista inom området e‐faktura.

8. Eventuella problem vid tredjepartstjänster
Punkten finns med för bevakning, behandlades dock inte på detta möte.
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9. Nationellt forum för efaktura
Ulla Strandberg berättade om det arbete som pågår i forumet som är en del av ett europeiskt projekt
för att få fart på användningen av e‐faktura. Man diskuterar bl.a. om en PDF‐faktura är en e‐faktura
samt om kombinationen av en enkel fakturafil för maskinell inläsning samt en PDF för arkivering.
Arbetet har kommit ungefär halvvägs. Det finns mer att läsa på
http://www.nea.nu/uncategorized/var‐med‐och‐paverka‐i‐eu/.

10. Övriga frågor
Ulla Strandberg tog upp frågan om problem med att identifiera olika versioner av standarder för att
åstadkomma en korrekt validering, se bifogat underlag, av fakturor med olika momssatser och
omvänd moms med syfte att fånga felaktiga fakturor. På Peab har man problem med att det ibland
kommer fakturor från bl.a. eBuild där utställaren glömt kryssa i att fakturan omfattas av omvänd
betalningsskyldighet och de måste fångas upp. Det händer också att man fångar fakturor med 0‐
momsrader som ”felaktiga” omvänd moms‐fakturor. Det är därför viktigt att klargöra vilka koder och
kategorier som gäller vid de olika fakturorna. Övriga diskuterar internt om man upplever samma
problem. I så fall sammankallar vi till ett separat möte.

11. Nästa möte
Sker som ett webbmöte den 21/2 kl 09.00‐10.30. Mötet fokuserar på besparingskalkylen, se punkt 7.
Peter Fredholm

