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Inbjudan till webinar om Peppol den 3 november för
leverantörer till offentlig sektor
Vi kommer vid webinaret att informera om övergången från Svefaktura till Peppol BIS
Billing 3 fakturan och om Peppol som kommunikation av fakturan. Webinaret vänder sig
till dig som levererar varor/tjänster till offentliga köpare
Det har fattats ett beslut inom SFTI att inte rekommendera Svefakturan som standard för
offentliga sektorn från den 1 april 2021. Detta eftersom enligt e-fakturalagen1 måste alla
offentliga köpare som omfattas av upphandlingslagarna ta emot fakturor enligt den
europeiska standarden och då är det Peppol BIS Billing 32 som svarar upp mot denna.
I syfte att inte ha för många olika fakturaformat i Peppol kommer möjligheten att sända
Svefakturan i detta nätverk att fasas ut vid samma datum, d.v.s. 1 april 2021.
Förutom e-fakturalagen vill vi vid detta webinar informera lite närmare om Peppol BIS
Billing 3 fakturan och även kort om andra Peppol BIS meddelanden som finns i inköpsprocessen, d.v.s. katalog/prislista, order och leveransavisering.
Vid mötet kommer vi även att ta upp praktiska frågeställningar, det finns även utrymme att
ställa egna frågor.
Rekommendationer om standard görs av SFTI. Bakom SFTI står DIGG, Kammarkollegiet,
SKR och Upphandlingsmyndigheten.

Tid: tisdagen den 3 november kl. 9:00-9:45 via länk (länk sänds efter anmälan).
Målgrupp: Webinaret riktar sig till er som leverantör av varor/tjänster till offentlig
sektor.

Ledare för informationsmötet: Martin Forsberg , SFTI tekniska kansli,
Lars Engberg, DIGG/SFTI och Kerstin Wiss Holmdahl, SKR/SFTI.

Anmälan till webinar: Anmälan görs via denna ANMÄLNINGSLÄNK. Sista dag
för anmälan är den 29 oktober. Länk sänds ut till anmälda deltagare några dagar före
den 3 november. Informationsmötet är avgiftsfritt.

Frågor: Kerstin Wiss Holmdahl 08-452 79 87, kerstin.wiss.holmdahl@skr.se
För frågor kring anmälan, 08-452 70 00, konferens@skr.se
Välkomna!
GDPR
Vi följer GDPR när vi lagrar dina personuppgifter. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos
oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

1

Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling
2 http://sfti.se/standarder/peppolbisochsvehandel/peppolbisbilling3.4410.html

