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Remissvar från Swedish Medtechs avseende departementspromemorian ”Elektroniska
fakturor vid offentlig upphandling” (Ds 2017:31)

Sammanfattning
Swedish Medtech ser positivt på förslaget att införa en ny lag om elektroniska fakturor vid offentlig
upphandling som sträcker sig längre än e-fakturadirektivet (direktiv 2014/55/EU som ska vara
genomfört senast den 27 november 2018). Vi är eniga med utredningen gällande att en papperslös
offentlig förvaltning uppnås på effektivast sätt om kravet på hantering av elektronisk faktura
omfattar både myndigheter och leverantörer. På liknande sätt är Swedish Medtech övertygade om
att enhetliga system är det som skapar både säkerhet och effektivitet för alla inblandade parter. Det
innefattar både att lagen borde gälla alla fakturor som utfärdas till myndigheter och att det finns en
standard att följa. Swedish Medtech ser redan idag fördelar med de nationella standarder som finns
för elektronisk faktura och som tillämpas på flera håll. Det faktum att en ny europeisk standard för
elektroniska fakturor ska tas fram enligt e-faktureringsdirektivet är enbart positivt då de flesta av
våra medlemmar även finns på den europeiska marknaden. Vi övertygade om att både den
medicintekniska branschen och offentlig sektor kommer att gynnas ytterligare av en europeisk
enighet.

6.1 Krav på elektroniska fakturor
Swedish Medtech är helt eniga med utredningens förslag om att kravet på elektronisk faktura ska
gälla alla inköp som upphandlande myndigheter och enheter gör, och därmed gälla alla fakturor som
en leverantör utfärdar. Att ha olika krav på hur en faktura ska översändas vid olika typer av köp,
skapar en osäkerhet för alla inblandade parter som riskerar att leda till mer manuellt administrativt
arbete. För att tillvarata nyttan av ett elektroniskt system, både i form av säkerhet och effektivitet,
behöver systemet var enhetligt.
Enligt förslaget ska det vara möjligt för upphandlande myndighet att avtala om en annan standard än
den nya europeiska standarden som ska tas fram enligt e-faktureringsdirektivet, dvs man ska kunna
frångå huvudregeln. Det faktum att det kan bli olika standarder som en leverantör behöver förhålla
sig till, blir problematisk. Därför vill Swedish Medtech trycka extra på, precis som utredningen anger,
att det tydligt behöver framgå i lagen att upphandlande myndigheter och enheter har en skyldighet
att ta emot elektroniska fakturor som uppfyller den kommande europeiska standarden. Självfallet är
det även av största vikt att det klart och tydligt framgår i ett avtal mellan upphandlande myndighet
och en leverantör på vilket eller vilka sätt som en faktura kan utfärdas på. Detta för att inte ge
upphov till avtalsrättsliga missförstånd och problem.
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6.2 Undantag
För Swedish Medtech faller det naturligt att elektronisk faktura inte ska användas om det skulle
innebära en risk och därmed är olämpligt av sekretess- eller säkerhetsskäl. Swedish Medtech har
dock inte identifierat några aktuella risker som innebär att elektroniska faktura skulle anses vara
olämpligt.
Swedish Medtech ställer sig bakom det förslag som lagts fram om att en bedömning ska göras i det
enskilda fallet. Det är naturligt att det är den upphandlande myndigheten som bedömer om
förutsättningarna för ett undantag är uppfyllda. Men för att undanröja eventuell osäkerhet håller
Swedish Medtech med om att upphandlande myndighet tydligt behöver ange i förfrågningsunderlag
och avtal hur faktureringen kommer att ske. Det bästa vore om faktureringsfrågan togs upp i
dialogen innan upphandlingen, för att möjliggöra att i god tid innan anbud ska lämnas in och själva
faktureringen sker, kunna diskutera om elektronisk hantering är lämplig eller ej i det aktuella fallet.

6.3 Vite
Förslaget om vite anser Swedish Medtech är rimligt förutsatt att leverantören efter att ha skickat en
felaktig faktura (i pappersformat eller inte i överensstämmelse med kommande europeisk standard),
får möjligheten att skicka en ny faktura efter en påminnelse. Detta för att eventuella missförstånd
eller oklarheter i ett avtal inte ska generera vite. Vi anser dock att det tydligt behöver framgå av
påminnelsen att om rättelse inte sker, kommer ärendet att anmälas till Ekonomistyrningsverket (eller
den myndighet som beslutas bli vitesföreläggande) för prövning om eventuellt vitesföreläggande.
Risken för missförstånd minskar dock väsentligt om elektronisk faktura gäller vid alla fakturor som en
leverantör ska utfärda och när samma standard gäller.
Swedish Medtech ser inga hinder mot att Ekonomistyrningsverket (ESV) blir den myndighet som
prövar om det finns skäl för att besluta om ett vitesföreläggande mot en leverantör.
Även om Swedish Medtech förespråkar att alla leverantörer ska översända elektroniska fakturor, vill
vi att man tar i beaktande att det för många små företag kommer att innebära en omställning.
Vi ställer oss frågande till nödvändigheten i att, som förslaget är nu, möjliggöra att både ESV och
upphandlande myndighet kan utfärda vite och/eller andra sanktioner. Det blir i realiteten en
dubbelbestraffning som riskerar få allvarliga ekonomiska konsekvenser för framförallt mindre
företag. Swedish Medtech ser att syftet med ett vite ska vara att få en leverantör, som efter
påpekande fortsatt att utfärda felaktiga fakturor, att ändra beteende. Dock ser vi att dubbla
sanktioner varken är proportionerligt eller nödvändiga för att uppnå önskad förändring.
Vidare har Swedish Medtech tagit del av det avgörande B 4946-12 som Högsta Domstolen kom med
år 2013. Enligt Högsta domstolen är den svenska regleringen med skattebrott och skattetillägg i två
olika förfaranden mot en och samma person oförenlig med rätten att inte bli lagförd eller straffad två
gånger för samma brott enligt artikel 4 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll och artikel 50 i
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EU:s rättighetsstadgar. Swedish Medtech skulle förorda en analys kring huruvida resonemanget
utifrån HD:s avgörande är möjligt att tillämpa på den dubbelbestraffning som anges i detta förslag.

6.4 Stöd till upphandlande myndigheter och enheter samt till leverantörer
Swedish Medtech ser positivt att ESV även föreslås att bli den myndighet som tillhandahåller stöd i
form av informations- och utbildningsinsatser till både upphandlande myndigheter och leverantörer
gällande elektronisk fakturering. Vi förutsätter dock att man upprättar nödvändiga processer för att
hålla isär prövning och utbildning. Om man lyckas med det, skapas goda förutsättningar för att kunna
anpassa insatserna utifrån de vitesförelägganden som de utfärdar och därmed skapa ett mer riktat
och effektfullt utbildningsverktyg.

6.5 Uppgiftsskydd
Swedish Medtech ställer sig frågande till det faktum att det enbart är personuppgiftslagen och
offentlighets- och sekretesslagen som man hänvisar till när det gäller uppgiftsskydd. Under arbetet
med att ta fram detta förslag har det blivit väl känt att EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) börjar
gälla den 25 maj 2018. Denna förordning har strängare krav på behandling av personuppgifter än
dagens personuppgiftslag och därmed borde en sådan analys göras innan införande av lag om
elektronisk fakturering.

6.6 Förhållandet till befintliga bestämmelser om fakturor
Swedish Medtech tillstyrker förslaget att göra lämpliga ändringar i mervärdesskattelagen så att det
framgår att det finns bestämmelser om krav på elektroniska fakturor i den nya lagen om elektroniska
fakturor vid offentlig upphandling.

7 Ikraftträdandebestämmelser
Swedish Medtech ser inga hinder för att de föreslagna reglerna ska träda ikraft den dag som
regeringen bestämmer.
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Om Swedish Medtech och medicinteknikbranschen
Swedish Medtech är branschorganisationen för medicinteknikföretagen. Medicinteknikföretagen är
heterogena vilket återspeglar sig i en stor variation av produkter. Det finns produkter inom röntgen,
ortopediska implantat, minimal invasiv kirurgi, pacemakers, dialys, hjälpmedel för funktionshindrade,
journalsystem samt förbrukningsartiklar. Vissa medlemsföretag har egen tillverkning medan andra är
distributörer. I Sverige finns idag runt 620 medicintekniska bolag med fler är 4 anställda. 2013
bedrev 180 av dessa företag forskning och utveckling. Därutöver finns ett stort antal företag med 1-4
anställda. Den medicintekniska industrin arbetar med ständig utveckling och 2012 var det den
bransch som registrerade flest patent på europanivå, vilket innebar över 10 000 patent. Exporten för
medicinteknikbolagen har ökat under 2000-talet med en topp 2010 för att sedan gå ner till att 2013
vara på drygt 21 miljarder svenska kronor.
Den medicintekniska branschen har idag ca 23 000 anställda vilket gör medicinteknikföretagen till
den del inom Life Sciencebranschen som har flest anställda. Den svenska marknaden för
medicintekniska produkter och tjänster består till största delen av offentliga kunder såsom
kommuner och landsting. Många av Swedish Medtechs medlemsföretag har därmed endast
möjlighet att föra ut sina produkter på marknaden genom att delta i offentliga upphandlingar. Stor
andel av den forskning och utveckling som företagen utför genomförs i samverkan med hälso- och
sjukvården. Detta har lett till en rad nya produkter och framgångsrika innovativa
behandlingsmetoder som kommit till nytta i vården och förbättrad livskvalité för patienter.
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