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Ny lag ställer krav på e-faktura vid offentlig 
upphandling  

 
Vad händer? 
Den 14 juni beslutade riksdagen om en ny lag som ställer krav på att alla inköp i 
offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) från och med den 
1 april 2019. Det betyder att alla leverantörer måste skicka e-fakturor till sina 
kunder inom stat, kommun och landsting, inklusive de flesta kommunala och 
landstingsägda bolag samt även en del statliga bolag. 

Enligt den nya lagen (2018:000) om elektroniska fakturor till följd av offentlig 
upphandling måste e-fakturorna följa en ny europeisk standard som etableras  i 
Sverige under 2018. I Sverige rekommenderar SFTI* standarden PEPPOL BIS 
Billing 3 för att klara de nya lagkraven. Pdf-fakturor eller inskannade 
pappersfakturor uppfyller inte denna standard. Inom befintliga avtal kan 
leverantören fortsätta att fakturera med de e-fakturaformat som parterna är överens 
om. 

Ett företag som efter flera påminnelser ändå inte fakturerar enligt de nya lagkraven 
kan få föreläggande om att betala vitesbelopp. 

Vad menas med ”alla inköp”? 
Lagförslaget omfattar alla fakturor som en leverantör utfärdar till följd av någon 
form av offentlig upphandling**– inklusive direktupphandlingar. I praktiken 
innebär det alla inköp som offentliga kunder gör mot faktura. Kravet gäller dock 
inte vid kontanta betalningar, vilket även inkluderar betalningar med betalkort. 

Kravet på e-faktura gäller bara för offentliga upphandlingar som påbörjats efter att 
lagen trätt i kraft den 1 april 2019. Den nya lagen påverkar inte befintliga avtal. 

Hur påverkar det mitt företag? 
Om ni har offentliga kunder i dag eller om ni vill ha offentliga kunder i framtiden 
behöver ni se till att ert företag kan skicka fakturor som lever upp till kraven i den 
nya lagen. Det kommer med andra ord att vara en förutsättning för att vinna 
offentliga upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019. 

Företag som har systemstöd för e-fakturering 
Om ni redan har ett systemstöd för e-fakturering behöver ni fråga er leverantör av 
ekonomisystem eller faktureringstjänst om de kan hantera e-fakturor enligt 
PEPPOL BIS Billing 3. Ett sätt att leva upp till lagkravet är att ansluta ert företag 
till PEPPOL, som är ett europeiskt nätverk för e-handel. Fråga er systemleverantör 
om de kan hjälpa er med det. 
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Företag som endast skickar pappers- eller pdf-faktura 
Om ni inte har ett systemstöd för e-fakturering men frekvent skickar fakturor till 
offentlig sektor, behöver ni fundera på vilken e-faktureringsmetod ni ska använda i 
framtiden. 

Om ni bara skickar ett fåtal fakturor till offentlig sektor kan ni använda en så kallad 
fakturaportal, som alla offentliga kunder ska kunna erbjuda företag som inte har 
något eget systemstöd för e-fakturor. En fakturaportal har ett webbgränssnitt där ni 
registrerar er fakturainformation för att kunna skicka e-faktura till kunden. 

Hur kan jag få hjälp i arbetet? 
Tekniska specifikationer för PEPPOL BIS Billing 3 finns på sfti.se. Här finns även 
en verifieringstjänst där ni kan säkerställa att era e-fakturor uppfyller de nya 
lagkraven. 

ESV har arbetat med e-handelsfrågor inom offentlig sektor i över 10 år och har 
regeringens uppdrag att underlätta övergången till obligatorisk e-faktura. ESV 
stödjer både leverantörer och offentliga organisationer i att förbereda sig för den 
nya lagen. Den 1 september lämnar ESV över ansvaret till den nya myndigheten 
för digital förvaltning. 

Mer information finns på esv.se/obligatorisk-e-faktura. 

 

*) SFTI (Single Face To Industry) ger rekommendationer av öppna standarder för elektronisk 
affärskommunikation och drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), ESV och 
Upphandlingsmyndigheten. 

**) Lagen (2018:000) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling gäller enligt: 

− Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet 
− Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 
− Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna 
− Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner. 

Den nya lagen gäller inte upphandlingar enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem. 

Mer information om upphandlingslagarna finns på Upphandlingsmyndighetens webbplats. 

http://sfti.se/standarder/bestallningsprocesssftisvehandel/svefakturaochpeppolbisbilling/peppolbisbilling30.3470.html
https://www.esv.se/effektiv-statsforvaltning/e-handel/obligatorisk-e-faktura/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/ny-lagstiftning/nya-lagarna---en-overblick/
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