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Ramavtalsbilaga 15 – Standarder och versioner 

Uppdaterad 2020-08-03 

Leverantören av Ekonomisystem som tjänst har ett ansvar att följa de standarder 

som Single Face To Industry (SFTI) rekommenderar. Utveckling ska ske så att nya 

standarder och versioner stöds inom sex (6) månader från att SFTI styrgrupp 

fastställer dessa. Underhållsåtagandet reglerar även att tjänsten ska uppdateras till 

följd av nya och förändrade relevanta lagar, förordningar och föreskrifter. 

 

1 SFTI Svehandel – Svefaktura / Peppol-faktura 

 Namn Baserad på Version 

Svefaktura – SFTI:s enkla 

faktura (faktura och kreditnota) 

(rekommenderat av SFTI t.o.m. 

2021-03-31) 

SFTI och UBL 1.0 1.0 

Peppol BIS Billing  

[faktura och kreditnota (ev. 

negativ) för sändande] 

Peppol BIS Billing 3 med 

syntaxbindning enligt UBL 

2.1 

3 

 

 

2 Förpackning av Externa objekt/bilagor 

 Namn Version 

SFTI Object Envelope 

(rekommenderat av SFTI t.o.m. 2021-03-31) 
1.0 
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3 Tekniska kuvert 

 

 Namn Version 

SFTI Tekniska kuvert (UN/CEFACT SBDH) 

(rekommenderat av SFTI t.o.m. 2021-03-31 vilket 

innebär att dess funktioner som sammanhållande 

kuvert för Svefaktura och bilaga vid överföring 

respektive som inre kuvert i Peppol-nätverket i och 

med att Svefaktura 1.0 avvecklas per 1 april 2021. 

Till vidare behålls SFTI Tekniska kuvert för 

buntning av affärsdokument till, mellan eller från 

VAN-operatörer.   

1.0 

OpenPeppol Envelope Specification (UN/CEFACT 

SBDH) 

1.2 

 

 

 

4 Hantering av Peppol BIS Billing vid utskrift av 

fakturablankett 

Tjänster för utskrifter av kundfakturor erbjuder vanligen en standardiserad 

fakturablankett. Ibland finns det särskilda behov av layouter, till exempel för att 

kunna hantera fakturor till utlandet, av att vissa grupper av kunder behöver särskild 

information m.m. I dessa fall behövs en mekanism att skilja olika typer av fakturor 

åt. 

Det här avsnittet beskriver krav på utformning av Peppol BIS Billing som skickas 

till en extern tjänst för utskrift på papper. Målet med den hantering som här 

beskrivs är att en operatör som erbjuder tjänster kring utskrift av 

affärsmeddelanden eller motsvarande (kallas nedan operatör) vid behov ska kunna 

hantera utskrift av olika typer av fakturablanketter. 

1.1 Utformning i Peppol BIS BIlling 

För att indikera att fakturan är avsedd för utskrift och vilken blankett som ska 

tillämpas används information i fakturan. Fakturatyperna Faktura och Kreditnota 

signaleras i Svefakturans meddelandenamn ”Invoice/CreditNote”. I övrigt används 

koden AQY i fältet cbc:DocumentType och referens till blanketten i cbc:ID. 
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Kodexempel:  

<cac:AdditionalDocumentReference> 
 <cbc:ID>101</cbc:ID> 
 <cbc:DocumentType>AQY</cbc:DocumentType> 
</cac:AdditionalDocumentReference> 

Olika mallar, standardvärden för identifiering: 

Printmall-NNN <cbc:ID> Beskrivning 

101 Kundfaktura/kreditnota, standardblankett, svensk 

text 

102 Kundfaktura/kreditnota, standardblankett, engelsk 

text 

201 Räntefaktura, standardblankett, svensk text 

202 Räntefaktura, standardblankett, engelsk text 

301 Påminnelsefaktura, standardblankett, svensk text 

302 Påminnelsefaktura, standardblankett, engelsk text 

401 och efterföljande 

nummer 

Kundunika fakturablanketter med särskild 

information till en viss typ av kunder. 

P01 Föreslås för faktura som ska omformas av 

operatören för distribution till mottagarens 

internetbank. Blanketten ingår inte i ramavtalet 

utan behöver vid behov avropas som en option. 
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1.2 Praktiska konsekvenser 

• Fakturautställarens faktureringssystem (eller motsvarande) behöver 

innehålla uppgifter finnas om vilken fakturablankett som ska användas vid 

utskriften. 

• I samband med mappning mot Peppol BIS Billing måste denna uppgift tas 

med i enlighet med ovanstående rekommendation. 

• Operatören behöver etablera rutiner för att kunna hantera uppgifterna och 

vid behov göra utskrifterna med en särskild fakturablankett. 

 

5 Andra rekommendationer 

PM Gemensamma riktlinjer för bilagehantering, daterad 2009-06-06. 

 


