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Yttrande gällande ”Förslag till föreskrifter om 
strukturerade elektroniska format och elektroniskt 
översändande av fakturor”  

Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om rubricerat förslag. Här 
följer våra synpunkter.  
 
 
Företagarna tillstyrker förslaget.  
 
 
Företagarnas synpunkter om e-fakturalagen utvecklas i remissyttrandet till pm. dnr 
Fi2017/02889/DF, daterad 2017-09-29. Vi ser att övergången till elektronisk fakturering 
är positivt i sig, men att övergången måste göras hanterbar för företagen. Det gäller 
framför allt för mikro- och småföretag som sällan fakturera och inte har ekonomiska 
medel för att investera i affärssystem för e-fakturering.  
 
Det presenterade förslaget innehåller två punkter riktade till att underlätta övergången 
för mikro- och småföretag. Dels att leverantören erbjuds översändande av e-fakturor via 
PEPPOL av upphandlande myndigheter och enheter, och dels att leverantören kan 
använda sig av en kostnadsfri fakturaportal som den upphandlande myndigheten eller 
enheten tillhandahåller som ett alternativ under en övergångsperiod.  
 
Företagarna välkomnar förslagen och att myndigheten lyfter betydelsen av att mikro- 
och småföretag kan delta i offentliga upphandlingar. Vi uppmanar myndigheten att 
fortsättningsvis se över systemet för att minska den administrativa belastningen för 
mikro- och småföretag. Speciellt gällande leverantörens anslutning till PEPPOL och 
huruvida det är stora skillnader i fakturaportalerna som de upphandlande 
myndigheterna och enheterna tillhandahåller, som kan kräva extra handpåläggning för 
leverantören.  
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En stor del av Företagarnas kritik mot implementeringen av e-fakturalagen riktades mot 
att de vitessanktionerade kraven på leverantörerna var för långtgående. I 
konsekvensutredningen framgår dock att myndigheten bedömer att 6 månader är en 
rimlig tid för att leva upp till kraven, och väljer därför tidpunkten för ikraftträdande, av 
den föreslagna föreskriften, till den 1 oktober 2019. Företagarna vill härmed betona 
vikten av att kommunicera detta, så snart som möjligt, till mikro- och småföretag så att 
de inte hastigt investerar i dyra affärssystem eller oroas för sanktionsavgifter i onödan.  
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