Bygg- och Fastighetssektorns Elektroniska Affärsstandard

Mötesanteckningar från fakturautskottet
Möte hos BEAst i Stockholm, 3 september 2012.

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

2. Nytt från övriga arbetsutskott
Logistikutskottet driver ett projekt med anläggningstransporter som bl.a. syftar till att göra våg‐ och
tippsedlar digitala.

3. SMSI
En ny version av SMSI Byggfaktura har släppts under sommaren. Skillnaderna är små mot den gamla
versionen (se dokumentet change log). Främst är det samordning med den nya versionen av SMSI för
periodiska fakturor (Servicefakturan). Dokumentationen finns publicerad på BEAst webbplats.

4. Periodisk faktura
Standarden är klar. Det bestämdes att den ska kallas ”SMSI Servicefaktura”. Bestämdes också att
fakturatyper ska vara debetfaktura med kod 380, kreditnota med kod 381 samt abonnemangsfaktura
med kod 82.
Önskemål finns om en särskild fakturatyp för fakturor med omvänd byggmoms. Vi är styrda av en
internationell kodlista i standarden från UN/CEFACT som SMSI‐fakturan baseras på. BEAst fick i
uppdrag att lämna in en s.k. ”change request” till dem med vårt önskemål. Det går att ange omvänd
byggmoms i SMSI, men önskemålet är att få det som en separat fakturatyp.
Arbetet med SMSI Servicefaktura har tagit 2,5 år vilket lett till att många gjort egna lösningar. Alla var
eniga om att det inte var bra, men att det är risk att man inte vill backa från de ”speciallösningar”
man byggt upp fram till nu, lösningar som egentligen är kostsamma då man tvingas hantera många
varianter. Vi diskuterade ett gemensamt införande av standarden med samordnade piloter, dels
mellan byggföretag och t.ex. maskinuthyrare och dels mellan medlemsföretag i BEAst och stora
gemensamma leverantörer av typ Telia, Vattenfall m.fl. Alla diskuterar internt hur man vill fortsätta
och meddelar BEAst om man villa vara med i pilotprojekt eller inte.
Vi sa också att BEAst ska ta fram argument för SMSI Servicefaktura.

5. Status eBuild
Antalet fakturautställare har ökat till mer än 4.600. En ny version av portalen släpps i oktober med
förenklad funktionalitet för fakturautställare. Beijer Byggmaterial har gått i produktion som
fakturamottagare och Ramirent gör det inom kort.
Diskussion finns om utökade funktioner som t.ex. följesedel.
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6. Koppling mot internetbanker
Diskussion pågår med Nordea om att fakturautställare i internetbanken ska anslutas via eBuild. Den
utställda fakturan skickas till eBuild för validering för att sedan skickas vidare på vanligt sätt som en
SMSI‐faktura till fakturamottagaren. Det kvarstår dock ett par punkter att lösa innan det är klart.

7. Mall för beräkning av besparing
Vi började arbetet med att ta fram en mall för beräkning av vilka besparingar som finns för både
utställare och mottagare av en e‐faktura utifrån ett antal olika typfall med olika förutsättningar.
Meningen är att mallen ska finnas som en funktion på BEAst webbplats där var och en kan göra sina
egna beräkningar.

8. Ordlista
Som ett komplement kommer det att läggas upp en ordlista med alla begrepp inom e‐faktura. Peter
tar fram förslag till nästa möte.

9. Minifakturor
I vissa länder har det blivit vanligt med slimmade fakturafiler som endast innehåller de obligatoriska
legala uppgifterna. Den kompletteras med en fakturabild som alltså är skapad av leverantören. Vi
kom fram till att metoden har både för‐ och nackdelar och att vi inte tar något initiativ i dagsläget
men att vi bevakar utvecklingen.

10. Eventuella problem vid tredjepartstjänster
Ingen diskussion, men punkten finns med för bevakning.

11 Samordnat införande av stora och gemensamma leverantörer
Se punkten om servicefakturan. Ett möte föreslås till den 13/11 kl 13‐15 dit en grupp stora
leverantörer av gemensamt intresse bjuds in. Skicka kontaktpersoner på sådana företag till Peter för
att skicka dem inbjudan.

12. Nationellt forum för efaktura
Inget nytt att rapportera.

13. Erfarenhetsutbyte
Skedde löpande under mötet. Till nästa fysiska möte fanns önskemål om att bjuda in en operatör.
Peter kontaktar Itella.

14. Övriga frågor
Inget övrigt förekom.

15. Nästa möte
Sker som ett webbmöte den 4/10 kl 09.00‐10.30. Mötet fokuserar på besparingskalkylen, se punkt 7.
Peter Fredholm

