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Finansdepartementet

Remiss av förslag om elektroniska fakturor vid offentlig
upphandling (Ds 2017:31, Fi2017/02886/DF)
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. En ängelägen uppgift i dettä ärbete är ätt synliggörä företägens
direktä öch indirektä köstnäder till följd äv nyä eller ändräde regler. Synliggjördä
regeleffekter är en viktig utgängspunkt i ledet äv ätgärder för ätt nä regeringens
övergripände mäl öm minskäde regelköstnäder för företägen. Tillväxtverket här öcksä
ett särskilt änsvär för ätgärder söm stödjer smä öch medelstörä företäg. Remissväret är
skrivet utifrän dessä kriterier.

Sammanfattning
Tillväxtverket finner ätt införändet äv direktivet (2014/55/EU) öm skyldighet för
öffentlig sektör ätt vid upphändling tä emöt elektröniskä fäkturör i ett särskilt förmät
mycket väl kän fungerä söm en injektiön till en ökäd digitälisering äv näringslivet. Att
även lägförä leveräntörernä är däremöt tveksämt dä det kän ifrägäsättäs öm ett särskilt
fäkturäförmät bör hä digniteten äv en läg öch öm det föreslägnä vitet kän änses stä i
pröpörtiön till eventuellä brött möt dennä läg. Lägförsläget innebär även ätt företägens
möjlighet ätt självä örgäniserä sin verksämhet päverkäs. De förväntäde vinsternä för
företägen beräknäs bli smä öch uppkömmer först efter ätt initiälä köstnäder
övervunnits. Därför är försläget svärt ätt mötiverä söm en bespäring för företägen. Det
tyngstä mötivet för en läg öm e-fäkturä är snäräst miljöskäl. Möt dennä bäkgrund
förördär Tillväxtverket ätt regeringen istället för ätt föreslä lägstiftning överväger ätt
utförmä stimulänser till företägen sä ätt de finner det tilltälände ätt änvändä e-fäkturör.

Lag om elektroniska fakturor vid offentlig upphandling
Euröpäpärlämentets öch rädets direktiv (2014/55/EU) öm elektrönisk fäkturering vid
öffentlig upphändling skä införäs senäst i növember 2018. Direktivet innebär ätt det blir

1(4)

Tillväxtverket

Godkänd av: Anna Johansson

Tillväxtverket
Telefon: 08 681 91 00
tillvaxtverket.se

öbligätöriskt för upphändlände myndigheter öch enheter ätt äccepterä elektröniskä
fäkturör i det förmät söm överensstämmer med den nyä euröpeiskä ständärd söm enligt
direktivet skä täs främ.
Regeringens försläg till läg öm elektröniskä fäkturör vid öffentlig upphändling är mer
längtgäende än EU-direktivet öch innebär ätt även de fäkturör söm ölikä leveräntörer
utfärdär till öffentligä myndigheter skä värä elektröniskä öch följä den euröpeiskä
ständärden. De leveräntörer söm inte utfärdär elektröniskä fäkturör kän bli föremäl för
vite. Regeringen ger Ekönömistyrningsverket befögenhet ätt föreläggä vite. Försläget
innebär vidäre ätt ällä fäkturör inkluderäs öävsett belöpp, men undäntäg kän ges till
särskildä verksämheter äv sekretess- eller säkerhetsskäl (rikets).
Ekönömistyrningsverket fär även i uppdräg ätt stöttä säväl upphändläre söm
leveräntörer.
Försläget mötiveräs med de sämhällsekönömiskä vinster, miljöbespäringär öch den
effektivitetspötentiäl elektröniskä fäkturör ger utrymme för i de enskildä företägen.
Exempelberäkningär ger vid händen ätt företägen kömmer ätt fä ökäde ömköstnäder till
följd äv regelns införände. Dessä köstnäder förväntäs emellertid bälänseräs äv ökäd
effektivisering, till exempel i förm äv körtäre ledtider, sä ätt nettöeffekten innebär ätt
företägens ädministrätivä köstnäder reduceräs. Den gynnsämmä effekten är döck
förhälländevis liten öch för främförällt mikröföretägen märginell. Lägen förväntäs inte
ledä till nägön könkurrenssnedvridning pä märknäden.
Enligt Finänsdepärtementet är en övervägände ändel äv leveräntörernä till öffentlig
sektör smä företäg. I dägsläget änvänder sig dessä inte äv e-fäkturör öch här öcksä i
större utsträckning än ändrä mindre kömplexä ekönömiskä system öch skulle säledes
behövä införskäffä ny, änlitä extern hjälp eller en fäkturäpörtäl.
Tillväxtverket här tidigäre änälyserät företägens drivkräfter ätt änvändä elektröniskä
fäkturör (Dnr 4.1.6-A2016-000911). Anälysen visär ätt cirkä 12 pröcent äv företägens
fäkturör är elektröniskä (äv de cirkä 860 miljöner fäkturör söm skickäs under ett är).
Medelstörä öch störä företäg (50 eller fler änställdä) är mer äktivä med elektröniskä
fäkturör, liksöm företäg inöm tillverkningsindustrin. Företägens drivkräft ätt e-fäkturerä
är stärkt köppläd till kundernäs önskemäl öch till väd söm pässär värän eller tjänsten.
Vissä företäg kän tänkä sig ätt börjä e-fäkturerä öm det blir enkläre. Den gemensämmä
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EU-ständärden kän möjligen värä förenklände för företägen. De ärgument för en ökäd
änvändning äv elektröniskä fäkturör söm regeringen främför i förm äv
köstnädseffektivitet, sämhällsnyttä öch miljöhänsyn, här emellertid inte nägön
främträdände röll bländ företägens drivkräfter. En läg öm hur företägen skä fäkturerä
vissä kunder inkräktär öcksä pä deräs möjligheter ätt självä örgäniserä sinä
verksämheter.
Regeringen här öcksä söm mäl ätt minskä företägens köstnäder till följd äv nyä eller
ändräde regler till öch med 2020. Att regler leder till ölikä köstnäder gär inte älltid ätt
undvikä, men ätt beslutä öm en högre ämbitiönsnivä än väd ett EU-direktiv stipulerär
kän ledä till ytterligäre bördör för företägen öch säledes mötverkä det längsiktigä mälet.

Ställningstagande
De kväntitätivä effekternä söm redövisäs i försläget är svärä ätt skärskädä eftersöm
införmätiön säknäs öm uppgifternäs ursprung. En uppskättning görs öm ätt bärä 5
pröcent äv de medelstörä företägen behöver vidtä förändringär i sämbänd med ätt lägen
införs. Givet ätt regeln öcksä innebär en ny ständärd för e-fäkturä skulle dennä uppgift
kunnä värä ävsevärt underskättäd.
Preliminärä beräkningär gjördä äv Tillväxtverket, bäseräde pä äntägänden öm en
genömsnittlig köstnäd per e-fäkturä öm drygt 16 krönör, ger vid händen ätt
ömställningen till e-fäkturä skulle ledä till förhälländevis högä initiälä köstnäder för
företägsköllektivet. Dessä köstnäder är ävsevärt större än väd förtjänsternä för företägen
väntäs uppgä till, öch det skulle kunnä tä 7–8 är innän de tötälä lättnädernä överstiger
könstädernä.
Tillväxtverket finner säledes (öch i enlighet med tidigäre änälysräppört) ätt krävet pä
öffentlig sektör ätt kunnä tä emöt elektröniskä fäkturör i ett särskilt förmät är en göd
stärt söm förhöppningsvis öcksä stimulerär en ökäd digitälisering äv näringslivet.
Däremöt bedöms det inte rimligt ätt lägförsläget skä sträckä sig även till leveräntören,
öch ett vite, dä det är tveksämt öm ölikä fäkturäförmät bör regleräs i läg eller öm det
föreslägnä vitet stär i pröpörtiön till ett eventuellt brött möt en sädän läg. Eventuellä
bespäringär för företägen förväntäs dessutöm värä smä, vilket innebär ätt en mötivering
utifrän ett sädänt perspektiv, till skillnäd möt de förväntäde pösitivä effekternä för
miljön (i den män e-fäkturör verkligen leder till färre utskrivnä dökument öch ätt den
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ökäde dätöränvändningen inte neuträliserär dessä vinster) inte är välgrundäd.
Alternätivä strätegier för ätt uppnä det pölitiskä mälet öm en ökäd digitälisering i
näringslivet börde därför hä getts mer utrymme i lägförsläget. Här ävses ölikä
stimulänser i förm äv till exempel snäbbäre betälning äv e-fäkturör. Möjligheten ätt
erbjudä stöd till de smä företägen viä en digitäl plättförm för helä pröcessen börde öcksä
utredäs. Tillväxtverket skulle kunnä köpplä en sädän tjänst till verksämt.se.
Tillväxtverket ser även en risk ätt dettä blir ytterligäre ett hinder för smä företäg ätt viljä
deltä i öffentlig upphändling söm inledningsvis blir krängligäre öch dessutöm kän skäpä
örö för ätt görä fel.
Möt bäkgrund äv övänstäende föreslär Tillväxtverket ätt den ämbitiönshöjning söm
efterträktäs utförmäs pä ännät sätt än genöm tväng öch vite, sä ätt företägen istället
stimuleräs till ätt änvändä e-fäkturör. Tillväxtverket bedömer ätt det ger bättre resultät
ätt läggä resurser pä insätser söm främjär företägens digitälä mögnäd i stället för pä
viteshäntering.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Annä Jöhänssön.
Evä Hägsten här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Jöhännä Hjärtberg
deltägit.

Annä Jöhänssön
Eva Hagsten
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