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Introduktion 
Bakgrund för Global Invoice Sweden = Swedish Multi
Sector Invoice samt några viktiga frågor ur ett 
internationellt EU perspektiv)       
Hur tänker BEAst använda den nya SMSI fakturan?  
Vilka resultat förväntas vi åstadkomma med 
specifikationerna, målbeskrivning, summering   
’Live demonstration’ av verktyget Web-checker 

Global Invoice Sweden (SMSI)
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Swedish Multi Sector Invoice 

Förhoppningen är att ytterligare intensifiera och förenkla 
användningen av elektronisk fakturering och Self-Billing inom 
svenskt näringsliv för:

Inköp av tjänster som transporter (Transport profil)

Avtals relaterade fakturor inom olika områden såsom el -, 
tele - och kort (avräkningsfakturor)

Övriga fakturor (SMSI, ex: konsultarvode och allt annat)

Ökad gränsöverskridande elektronisk fakturering och Self-
Billing inom/med gamla förbudsländer 

Att öka förståelsen avseende olika affärsprocesser 
oberoende av bransch



Förutsättningar – Internationellt perspektiv

Vissa avvikelser kvarstår om nationell lagstiftning:

Vissa länder kan (åtminstone nationellt) fortfarande begära 
samlingsfaktura i pappersform i EDI-alternativet 

Oklar gränsdragning mellan EDI och digitala signaturer i vissa länder

Skillnader på detaljnivå mellan olika länders nationella lagstiftning

Medlemsstat kan bestämma ytterligare villkor för elektronisk 
fakturering, om fakturautfärdaren finns i land utan handräckningsavtal 

Inom direktivets ram blir det sannolikt inte aktuellt före 2008 att 
ompröva nuvarande regler i syfte att åstadkomma ytterligare 
harmonisering av reglerna för elektronisk fakturering.



Fakturadirektivet – Implementering i olika länder

Lagring
Större möjligheter att lagra i andra länder inom EU
Krav på lagringsperiod varierar (4 – 10 år)
Övriga regler avseende lagring varierar, speciellt vid 
lagring utanför EU

Faktura innehåll
Fakturans innehåll är detsamma oavsett om det är 
papper eller elektroniskt. 

Undantag
VAT exempt codelist.



SMSI beskrivning



BEAst utvecklar BEAst utvecklar 
informationsstandarder för informationsstandarder för 

byggbygg-- och fastighetssektornoch fastighetssektorn



BEAst samarbetar med BEAst samarbetar med 
följande branschorganisationerföljande branschorganisationer

•• Odette Sweden ABOdette Sweden AB
•• Sveriges TransportindustriförbundSveriges Transportindustriförbund
•• SFTISFTI
•• GS1GS1



BEAst meddelande standardBEAst meddelande standard

Bygger på följande versioner av EDIFACTBygger på följande versioner av EDIFACT

MAM 7.0MAM 7.0
--D96AD96A
Anpassad till EUAnpassad till EU--direktivet om Edirektivet om E--Faktura Faktura 

MAM 8.0   (MAM 8.0   (Påbörjad under 2005)Påbörjad under 2005)

--D03AD03A
--Anpassad till ”Odette Global Anpassad till ”Odette Global invoiceinvoice V2”V2”
--Samordnas på nordisk nivå (Sverige, Norge och Danmark)Samordnas på nordisk nivå (Sverige, Norge och Danmark)



Varför SMSIVarför SMSI

•• Branschöverskridande handelBranschöverskridande handel
•• Gemensam standardGemensam standard
•• HarmoniseringHarmonisering
•• AnvändarorganisationerAnvändarorganisationer

•• Odette Sweden ABOdette Sweden AB
•• Sveriges TransportindustriförbundetSveriges Transportindustriförbundet
•• SFTISFTI



Vad har gjorts i SMSIVad har gjorts i SMSI

•• Faktura/Kredit nota, Faktura/Kredit nota, 
•• Resp. branschorganisationers behovResp. branschorganisationers behov
•• Olika faktura typerOlika faktura typer

•• Ej harmoniserade Ej harmoniserade kodlistorkodlistor
•• Hur tänker BEAst att använda Hur tänker BEAst att använda 

denna fakturadenna faktura



Summering    
Gemensamma nya attribut. Olika profiler för användning 
inom det svenska näringslivet.  
Resultaten kommer att redovisas i form av specifikationer 
innehållande olika profiler och funktionsbeskrivningar.        
EU-direktivet är implementerat på olika sätt i 
medlemsländerna. Vi skall arbeta för ett införande i 
Global Invoice i internationella Odette                          

Global Invoice Sweden (SMSI)



Tack för OSS !!
Ha en fortsatt intressant dag

Nu blir det Paus!!


