Bygg- och Fastighetssektorns Elektroniska Affärsstandard

Mötesanteckningar från fakturautskottet
Möte på Peab i Solna, 21 februari 2012.

1. Dagens agenda
Mötet godkände förslaget till agenda samt föregående mötesprotokoll.

2. Status eBuild
Hela hösten var det rekord i antalet fakturor och anslutna fakturautställare, däremot var det i januari
en ”naturlig” dipp. Nya mottagare i februari är Akelius Fastigheter och Tuve Bygg. Tjänsten har
fungerat inom ramarna för uppsatta SLA‐nivåer.

3. Remiss mervärdeslagstiftningen
Överenskoms att vi inte engagerar oss i remissen då det har en för svag koppling till e‐faktura.

4. Konteringsinformation i SMSI
Olika entreprenörer har tidigare haft olika regelverk för att ange konteringsinformation, något som
skapat merarbete för leverantörer som måste implementera olika lösningar i sina system. Vi
konstaterade att en samordning har uppnåtts i och med att åtminstone NCC, Peab och Skanska alla
har en treställig kod där endast en del, projektnumret, är en obligatorisk uppgift. Det gäller både i
SMSI och i eBuild.

5. Eventuella problem vid tredjepartstjänster
Detta har diskuterats tidigare, både i denna grupp och i flera andra sammanhang, vilket har lett till
att det i mars kommer att hållas en workshop för att diskutera problematiken. Det sker i NEA:s regi
och samtliga operatörer på den svenska marknaden har bjudits in.

6. Samordnat införande av stora och gemensamma leverantörer
Överenskoms att när den periodiska fakturan är klar ska vi bjuda in ett antal gemensamma
leverantörer, t.ex. inom energiområdet, för information och diskussion om samordnad
implementering. Följer alla samma specifikation kommer införandet att förenklas för alla.

7. Koppling mot internetbanker
Ulla och Peter berättade om dialogen med bankerna som innebär att bankkunder ska kunna
generera en faktura i internetbanken som skickas till eBuild för validering i portalen och vidare till
respektive fakturamottagare på samma sätt som med övriga fakturor från eBuild. Skulle fakturan
avvisas i valideringen i eBuild skickas den i retur till banken som meddelar sin kund. Dialogen har
kommit längst med Nordea där vi diskuterar ett avtalsförslag där BEAst tecknar samtrafikavtal med
Nordea för branschens räkning.

8. Nationellt forum för efaktura
Ulla berättade om det svenska nationella forumet för e‐faktura som är en del av ett EU‐projekt för
att öka och förenkla användningen av e‐faktura. Man kartlägger marknaden, identifierar juridiska
hinder samt ser på möjligheterna att ta fram en europeisk standard för e‐faktura. Ulla representerar
BEAst i forumet.
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9. Periodisk faktura
I förra veckan skickades förslaget till periodisk faktura ut till gruppen för granskning och
kommentarer. Eftersom ett syfte varit att samordna SMSI Bygg och SMSI Periodisk så innebär det
vissa mindre ändringar även i SMSI Byggfaktura. Vi konstaterade att det varit för kort tid för att hinna
granska dokumenten ordentligt, utan vi kom överens om att ta detta på ett separat möte. Det som är
utskickat är affärsdokumenten (lista över de termer som ingår) och en tillämpningsanvisning för både
SMSI Bygg och Periodisk samt en jämförelse mellan de två fakturorna. Från vår grupp ska vi alltså inte
alls diskutera formatet utan bara innehållet. När vi kommit överens om innehållet är det BEAst
uppgift att paketera det i både Edifact‐ och XML‐format.

10. Erfarenhetsutbyte
Under mötet hade vi en del praktiska diskussioner om tillämpning. Vi sa att vi kommer att bjuda in en
extern föreläsare ibland till mötena under den här punkten och ibland kan det vara någon av
deltagarna som berättar om sina erfarenheter.

11. Övriga frågor
Dessa övriga frågor togs upp:
a) Det har kommit ett förslag från tekniska utskottet om kedjerabatter i SMSI. Förslaget tas upp
för fortsatt diskussion då vi inte förstod bakgrunden
b) Det har även kommit ett förslag till rekommendation om negativa värden i fakturan. Vi har
ställt en del kommentarer och frågor tillbaka till tekniska utskottet
c) Valideringstjänsten tillhandahålls av BEAst som en möjlighet till maskinell test av fakturafiler
om de följer SMSI‐standarden. Vissa företag använder tjänsten men många känner inte till
den. Den finns tillgänglig på http://www.beast.se/sa/node.asp?node=39
d) Informerades om seminariet den 29 mars, se program som skickats ut separat.

12. Nästa möte
Datum för nästa möte meddelas senare. Den enda punkten på programmet blir genomgång av den
periodiska fakturan. För att alla ska kunna vara med kommer vi se till att det finns möjlighet att delta
på distans. Vi återkommer om plats.
Peter Fredholm

