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Svenska Bankföreningen har beretts tillfälle att yttra sig över ovannämnda 

promemoria. Föreningen har följande synpunkter. 

 

Sammanfattning 

• Lagförslaget främjar ökad elektronisk fakturering, vilket Bankföreningen anser 

vara angeläget, då det leder till effektivare och snabbare faktureringsprocesser.  

• Bankföreningen anser emellertid att den nya lagstiftningen kräver en rad 

förtydliganden, t.ex. måste lagens tillämpningsområde förtydligas. 

• Mot bakgrund av att finansiella företag inte är skyldiga att utfärda en faktura 

enligt mervärdesskattelagen (1994:200, ML) om den tillhandahållna tjänsten är 

befriad från mervärdesskatt, bör det tydligare framgå vilket förhållande som ska 

gälla mellan den föreslagna lagen och reglerna om faktureringsskyldighet enligt 

ML. Bankföreningen motsätter sig att faktureringsskyldighet införs för finansiella 

tjänster i strid med vad som gäller på mervärdesskatteområdet. 

• Vidare bör en motsvarighet till den lista över vad en elektronisk faktura ska 

innehålla som finns i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/55/EU om 

elektronisk fakturering vid offentlig upphandling tas in i den föreslagna svenska 

lagen. 

• Bankföreningen anser dessutom att det i konsekvensanalysen tydligare bör 

framgå vad kraven på elektronisk faktura kommer att innebära gällande krav på 

investeringar i IT-infrastruktur, ökade kostnader m.m. för verksamhet som idag är 

befriad från faktureringskrav enligt ML. 

• Bankföreningen anser att befintliga (redan ingångna) upphandlingsavtal inte ska 

beröras av de nya reglerna. Lagstiftningen bör istället gälla framåtsyftande, t.ex. 

efter en viss tid från ikraftträdandet, för att erbjuda företag som omfattas en 

skälig tidsfrist för anpassning till de nya kraven. En justering i övergångs-

bestämmelserna bör således göras.   
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Bakgrund 

En ny lag om elektroniska fakturor vid offentlig upphandling föreslås. Lagen 

genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/55/EU om elektronisk 

fakturering vid offentlig upphandling (härefter EU-direktivet) i svensk lagstiftning. 

Regleringen i direktivet innebär att upphandlande myndigheter och enheter är 

skyldiga att ta emot och behandla elektroniska fakturor i de format som 

överensstämmer med den europeiska standarden för elektronisk fakturering. I den 

föreslagna svenska lagen införs därutöver bestämmelser om att de fakturor som en 

leverantör utfärdar till en upphandlande myndighet eller enhet ska vara elektroniska 

och överensstämma med den europeiska standarden för sådana fakturor, såvida 

inte någon annan standard för elektronisk fakturering har avtalats. Vidare föreslås att 

vite får föreläggas om leverantören inte utfärdar fakturor enligt ovan. 

Bestämmelserna i den föreslagna lagen omfattar elektroniska fakturor vid offentlig 

upphandling.    

 

Tillämpningsområdet och förhållandet till mervärdesskattelagen 

Det framgår av artikel 1 i EU-direktivet att direktivet ska tillämpas på elektroniska 

fakturor som utfärdas till följd av utförda kontrakt på vilka direktiv 2009/81/EG, 

direktiv 2014/23/EU, direktiv 2014/24/EU eller direktiv 2014/25/EU är tillämpliga. 

 

Vidare anges i skäl 35 att direktivet endast bör ålägga mottagarna av en faktura, dvs. 

upphandlande myndigheter, inköpscentraler och upphandlande enheter, att 

acceptera och behandla elektroniska fakturor, men att det inte hindrar 

medlemsstaterna från att fastställa att endast elektroniska fakturor kan översändas 

inom ramen för offentlig upphandling. Sverige väljer att utnyttja möjligheten att kräva 

att även leverantörer ska använda elektronisk faktura (4 §). 

 

Av artikel 9 i EU-direktivet framgår vidare att direktivet inte ska påverka tillämpningen 

av bestämmelserna i direktiv 2006/112/EG (mervärdesskattedirektivet, vår anm.). 

 

Bankföreningen välkomnar ett ökat bruk av elektronisk fakturering, då det leder till 

effektivare och snabbare faktureringsprocesser. Bankföreningen vill dock framhålla 

att det bör förtydligas i 1 § i den föreslagna lagen vilka svenska upphandlingslagar 

som den nya lagen ska tillämpas på. Det bör införas en direkt hänvisning till de 

relevanta lagarna i lagtexten. 

 

När det gäller frågan om finansiella tjänster omfattas av den föreslagna lagens 

tillämpningsområde vill Bankföreningen anföra följande.  

 

Av 3 kap. 24 § i lag (2016:1145, LOU) om offentlig upphandling framgår följande: 
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Vissa finansiella tjänster 

24 § Denna lag gäller inte för upphandling som avser  

1. finansiella tjänster i samband med utfärdande, försäljning, förvärv eller överlåtelse av 

värdepapper eller andra finansiella instrument, 

2. verksamhet som rör förvaltning av statsskulden eller som avser tjänster som utförs av en 

centralbank, 

3. insatser som genomförs tillsammans med Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten 

och Europeiska stabilitetsmekanismen, eller 

4. lån, även i samband med utfärdande, försäljning, förvärv eller överlåtelse av värdepapper 

eller andra finansiella instrument. 

Finansiella instrument har samma betydelse som i lagen (2007:528) om 

värdepappersmarknaden. 

 

Bestämmelsen täcker vissa delar av de finansiella företagens verksamhet, men 

exempelvis synes betalningar och överföringar falla utanför undantaget från LOU, 

vilket innebär att detta område torde omfattas av den föreslagna lagens tillämpnings-

område. Enligt 11 kap. 2 § ML gäller emellertid att faktureringsskyldighet inte 

föreligger för omsättningar som avses i bland annat 3 kap. 9 § ML (bank- och 

finansieringstjänster, däribland betalningar och överföringar). Bestämmelsen i ML är 

baserad på ett absolut undantag från faktureringsskyldighet i artikel 220.2 i 

mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG).    

 

Bankföreningen anser att förslaget är otydligt vad gäller frågan om det med den 

föreslagna lagen införs en faktureringsskyldighet för finansiella tjänster som idag inte 

föreligger enligt ML. Bankföreningen motsätter sig en sådan utvidgad 

faktureringsskyldighet. Avsikten hos regeringen i detta avseende måste klargöras.    

 

Innehåll i elektronisk faktura, jurisdiktion, m.m. 

I det aktuella EU-direktivet stadgas att medlemsstaterna ska säkerställa att 

upphandlande myndigheter och enheter tar emot och behandlar elektroniska fakturor 

som överensstämmer med den europeiska standarden för elektronisk fakturering 

etc. (artikel 7). I artikel 2.1 framgår vad som avses med en elektronisk faktura. Vidare 

framgår av artikel 6 vilket basinnehållet ska vara för en elektronisk faktura. 

 

Direktivet reglerar myndigheters skyldighet att ta emot elektroniska fakturor. 

Direktivet tar inte sikte på att reglera någon faktureringsskyldighet för leverantörer. 

Däremot lägger regeringen till ett krav i den svenska lagen på att leverantörer ska 

använda elektronisk faktura när de fakturera myndigheter m.fl. inom ramen för 

offentlig upphandling.     

 

Det finns ett flertal svenska lagar som ställer krav på att faktura utfärdas samt vilket 

innehåll en faktura ska ha. Bland annat finns sådana krav i bokföringslagen och 

aktiebolagslagen. Det är dock de EU-harmoniserade momsreglerna som har de 

mest detaljerade kraven på hur en faktura ska se ut. Grunden för dessa regler finns i 
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rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt 

(mervärdesskattedirektivet). Den föreslagna lagens förhållande till annan lagstiftning 

som reglerar faktureringsskyldighet och fakturors innehåll måste enligt 

Bankföreningen klargöras. Vidare bör det enligt Bankföreningen regleras vilket lands 

regler som ska gälla vid upphandling från utländska leverantörer. Ska en utländsk 

leverantör omfattas av de svenska kraven på elektronisk fakturering, jfr. vad som 

sägs i skäl 35 i direktivet? Jämför även 11 kap. 12 – 14 §§ ML. 

 

I det svenska lagförslaget saknas en sådan förteckning över basinnehållet i den 

elektroniska fakturan som framgår av direktivet. Bankföreningen anser att det bör 

framgå i den svenska lagen vad en elektronisk faktura till en upphandlande 

myndighet etc. ska innehålla eftersom Sverige väljer att gå längre än direktivet 

genom att kräva att leverantörer ska utfärda elektroniska fakturor till upphandlande 

myndighet, etc. Lagen riktar sig i denna del till den som är faktureringsskyldig, dvs. 

leverantören. Det bör också klargöras vad som menas med exempelvis uppgifter om 

säljarens skatterepresentant (artikel 6 punkten f) samt mervärdesskattespecificering 

(artikel 6 punkten m). 

 

Bruk av andra standarder 

Det framgår av den föreslagna lagen att leverantörer ska använda den europeiska 

standarden för elektronisk fakturering ”om inte någon annan standard för elektronisk 

fakturering har avtalats” (4 §). Bankföreningen anser att det bör klargöras hur 

långtgående denna avtalsfrihet ska anses vara och när ett sådant avtal ska anses 

föreligga i förhållande till ikraftträdandet av de nya reglerna. Se även 

Bankföreningens kommentar till övergångsbestämmelser.         

 

Vitesföreläggande 

En myndighet (som regeringen utser) ska enligt den föreslagna lagen ha rätt att 

förelägga en leverantör vid vite att utfärda fakturor som överensstämmer med den 

europeiska standarden för elektronisk fakturering, om inte något annat har avtalats 

(7 §). Bankföreningen anser att det måste klargöras tydligare vilka slags avtal som 

måste finnas och när dessa ska föreligga, för att vitesbestämmelsen inte ska kunna 

tillämpas. Bankföreningen anser dessutom att det kan ifrågasättas om det är en 

proportionerlig åtgärd i lagstiftningen med ett vitesföreläggande, ett krav på 

elektronisk faktura bör kunna hanteras på frivillig grund parterna sinsemellan i 

enlighet med vad som föreslås i 4 §. Lagstiftningen ska omfatta alla företag som 

levererar till offentlig verksamhet inom ramen för offentlig upphandling. Ett viteskrav 

kan för ett mindre företag bli kännbart och kan leda till att mindre företag därför 

avstår från deltagande i upphandlingsförfaranden, vilket är en nackdel för 

konkurrensen. 
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Konsekvensbedömning 

Bankföreningen anser att konsekvensanalysen är bristfällig. I konsekvensanalysen 

bör det framgå vad kraven på elektronisk faktura kommer att innebära gällande krav 

på investeringar i IT-infrastruktur, ökade kostnader m.m. för verksamhet som idag är 

befriad från faktureringskrav enligt ML, om det är så att den föreslagna lagstiftningen 

även omfattar mervärdesskattebefriad verksamhet.  

 

Förslag till ändring i ML 

I promemorian föreslås en ändring i ML med anledning av EU-direktivets 

genomförande i svensk lag. Eventuellt bör orden ”om inget annat följer av 2 st.”, 

anges i 1 st. i 11 kap. 6 § ML, för att tydliggöra att kravet på godkännande av en 

elektronisk faktura inte ska gälla i de fall som regleras i den föreslagna lagen. 

 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Bankföreningen anser att de nya kraven på elektronisk fakturering vid upphandling 

bör tillämpas på avtal som ingåtts efter det att den nya lagen har trätt i kraft, med 

beaktande av kravet på förutsebarhet och legalitet i lagstiftningen. Detta för att också 

erbjuda leverantörer som omfattas av de nya reglerna en skälig tidsfrist för 

anpassning till de nya kraven. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Hans Lindberg Ulrika Hansson 

  

 


