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08.30 Registrering och morgonkaffe med ostfralla 
 

09.00 Inledning 
Sten Lindgren, Odette Sweden 
Kerstin Wiss Holmdahl, SFTI 

09.10 Översikt över direktiv, medlemsstaternas lagstiftning, avvikelser, etc 
Konsekvenser för e-fakturor och pappersfakturor  
Mats Holmlund, Skeppsbron Skatt AB 

09.50 Den nya lagstiftningens konsekvenser för momshantering 
Bengt Hansson, Volvo Business Services 

10.10 Kaffepaus 
 

10.30 Vilka intryck finns ur ett Kommissionsperspektiv när det gäller 
medlemsstaternas införande av det nya direktivet? 
Bo Forvass, EU-kommissionen 

10.55 The need for harmonisation on the European level and in international trade. 
What are the issues and who could find solutions? 
Dave Watt, HM Customs & Excise 

 



11.35 Vilka frågor har Skatteverket ställts inför i samband med anpassningen till 
den nya lagstiftningen? 
Kerstin Alvesson, Skatteverket 
Lars Mattisson, Skatteverket 

12.20 Lunch 
 

13.25 Scanias och Volvos planer, innehåll i ny specifikation 
Ove Bergkvist, Scania   
Per-Olof Frantzén, Volvo 

14.00 Presentation av e-Com Logistics. 
Elektronisk fakturering av Frigoscandias tjänster,  
konsekvenser av ny lagstiftning 
Lars-Göran Granström, e-Com Logistics 
Karl-Eric Cinthio, Frigoscandia Distribution 

 



14.30 Presentation av BEAst, samverkansorgan för elektroniska affärer inom bygg- 
och fastighetssektorn 
Per Redtzer, BEAst 

15.00 Kaffepaus 
 

15.20 Elektronisk fakturering i offentlig sektor 
Kerstin Wiss Holmdahl, SFTI 
Sören Lennartsson, SFTI 

15.50 Self-Billing och andra avräkningsförfaranden enligt de nya reglerna 
Mats Holmlund, Skeppsbron Skatt AB 

16.10 Self-Billing NCC/Beijer Byggmaterial 
Ebba Lonaeus, NCC 

16.30 Avslutning 
 



Fakturadirektivet

Fakturadirektivet infördes i nationell lagstiftning:
–2004-01-01 (EU:s medlemsstater)
–2004-05-01 (EU:s 10 nya medlemsstater)

Läget i Sverige:
Riksdagen antog i slutet av 2003 en proposition 
om förändringar i mervärdeskattelagen, 
bokföringslagen och skattebetalningslagen

Fakturadirektivet infördes i nationell lagstiftning:
–2004-01-01 (EU:s medlemsstater)
–2004-05-01 (EU:s 10 nya medlemsstater)

Läget i Sverige:
Riksdagen antog i slutet av 2003 en proposition 
om förändringar i mervärdeskattelagen, 
bokföringslagen och skattebetalningslagen



Fakturadirektivet - viktigaste nyheter 

Harmonisering av krav på informationsinnehåll oavsett medium
Self-Billing tillåtet men krav på kontrollrutin och avtal mellan 
parterna
Elektronisk fakturering tillåtet men krav på säkerställande av 
innehållets äkthet och integritet, dessutom krävs avtal mellan 
parterna
I flertalet fall, bl a inom bilindustrin, bedöms EDI-alternativet vara 
den lösning som används för uppfyllande av direktivets krav

Viss osäkerhet kvarstår om nationell lagstiftning:

Bibehållna krav på samlingsfaktura i pappersform i vissa länder
Oklar gränsdragning mellan EDI och digitala signaturer i vissa 
länder
Skillnader på detaljnivå mellan olika länders nationella lagstiftning



Konsekvenser för fordonsindustrin

Möjlighet till mera enhetlig fakturahantering genom att använda 
obligatorisk information på samma sätt inom fordonsindustrin. 
Nya medlemsstater visar stort intresse för snabb anpassning 
(Tjeckien)

Krav på förändringar i fakturahantering:

Innehåll i faktura, påverkar EDI-specar, både standarder och 
tillämpning

Avtalsreglering 

Self-Billingprocess

Arkivering

Anpassning till nationella avvikelser



Syftet med dagen 

Förmedla generell information, från EU-kommissionen samt svenska och 
engelska skattemyndigheten, om synen på tillämpning och erfarenheter 
hittills

Presentera vad anpassningsprocessen inom näringslivet innebär

Presentera planer på anpassning och migrering inom olika delar av 
näringslivet och det samarbete som etablerats mellan arrangörerna av 
seminariet

Behandla frågor som är oklara i regelverket

Uppmärksamma behovet av harmonisering av regler och tillämpning och 
hur detta påverkar näringslivets lönsamhet


