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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2017/1870
av den 16 oktober 2017
om offentliggörande av hänvisningen till den europeiska standarden för elektronisk fakturering
och förteckningen över dess syntaxer i enlighet med Europaparlamentets och rådets
direktiv 2014/55/EU
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/55/EU av den 16 april 2014 om elektronisk fakturering
vid offentlig upphandling (1), särskilt artikel 3.2 och artikel 11.2 tredje stycket, och
av följande skäl:
(1)

Direktiv 2014/55/EU syftar till att främja införandet av elektronisk fakturering vid offentlig upphandling genom
att säkerställa semantisk interoperabilitet och förbättra den rättsliga säkerheten. Fördelarna med elektronisk
fakturering maximeras när upprättandet, sändandet, överföringen, mottagandet och behandlingen av en faktura
helt kan automatiseras. Genom användning av en gemensam europeisk standard för elektronisk fakturering och
fastställande av en begränsad förteckning över syntaxer säkerställs att dessa fördelar uppnås när det gäller den
inre marknaden.

(2)

I överensstämmelse med artikel 3 i direktiv 2014/55/EU bad kommissionen de europeiska standardiseringsorgani
sationerna att utveckla en europeisk standard för elektronisk fakturering och relaterade standardiseringsprodukter,
varav förteckningen över syntaxer är den viktigaste, med utgångspunkt i begäran om standardisering av den
10 december 2014, C(2014) 7912 final (2).

(3)

Den 28 juni 2017 utgav Europeiska standardiseringskommittén (CEN) den europeiska standarden
EN 16931-1:2017, Elektronisk fakturering – Del 1: Semantisk datamodell för en elektronisk fakturas basinnehåll
och förteckningen över syntaxer CEN/TS 16931-2:2017, Electronic invoicing – Part 2: List of syntaxes that
comply with EN 16931-1, enligt CEN:s klassificeringssystem.

(4)

De relaterade produkter som CEN utarbetat till stöd för genomförandet av den europeiska standarden för
elektronisk fakturering finns på CEN:s webbplats.

(5)

I enlighet med artikel 3.1 femte stycket i direktiv 2014/55/EU har kommissionen genomfört ett test av den
praktiska tillämpningen för slutanvändarna av den europeiska standarden för elektronisk fakturering. Testet visade
att den europeiska standarden EN 16931-1:2017 är ändamålsenlig och uppfyller de kriterier som anges
i artikel 3.1 andra stycket i direktiv 2014/55/EU, särskilt kriterierna som rör praktiska aspekter, användar
vänlighet och eventuella kostnader för genomförande. Rapporten om resultatet av testet överlämnades till
Europaparlamentet och rådet den 11 oktober 2017.

(6)

För att säkerställa att elektroniska fakturor tas emot och behandlas i överensstämmelse med den europeiska
standarden för elektroniska fakturor och de relaterade syntaxerna så snart som möjligt, bör detta beslut träda
i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(7)

Hänvisningen till EN 16931-1:2017, Elektronisk fakturering – Del 1: Semantisk datamodell för en elektronisk
fakturas basinnehåll, och förteckningen över syntaxer CEN/TS 16931-2:2017, Electronic invoicing – Part 2, bör
därför offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(1) EUT L 133, 6.5.2014, s. 1.
(2) Commission Implementing Decision C(2014) 7912 final of 10 December 2014 on a standardisation request to the European
standardisation organisations as regards a European standard on electronic invoicing and a set of ancillary standardisation deliverables
pursuant to Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council (M/528) (ej översatt till svenska).
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Hänvisningen till den europeiska standarden ”EN 16931-1:2017, Elektronisk fakturering – Del 1: Semantisk datamodell
för en elektronisk fakturas basinnehåll”, och förteckningen över syntaxer med hänvisningen ”CEN/TS 16931-2:2017,
Electronic invoicing – Part 2: List of syntaxes that comply with EN 16931-1”, som anges i bilagan till detta beslut,
offentliggörs härmed.
Artikel 2
18 april 2019 är den sista dagen för att sätta i kraft de åtgärder som avses i artikel 11.2 första stycket
i direktiv 2014/55/EU.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 16 oktober 2017.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER
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BILAGA
FÖRTECKNING ÖVER SYNTAXER

Den förteckning över syntaxer som anges i artikel 3.2 i direktiv 2014/55/EU tillhandahålls av CEN i sats 7 i
CEN/TS 16931-2:2017, som offentliggjordes den 28 juni 2017.
De två syntaxerna är följande:
1. UN/CEFACT Cross Industry Invoice XML-meddelande enligt specifikationen i XML Schemas 16B (SCRDM – CII) (1).
2. UBL-faktura- och kreditnotameddelanden enligt definitionen i ISO/IEC 19845:2015 (2).

(1) Dessa dokument tillhandahålls av Unece (FN:s ekonomiska kommission för Europa) på http://www.unece.org/cefact/xml_schemas/index
(2) Dessa dokument tillhandahålls av Oasis UBL (Universal Business Language) på http://docs.oasis-open.org/ubl/cs1-UBL-2.1/UBL-2.1.pdf

