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Frågor från webinaret - “Peppol på 30 minuter”
Det finns momsfria fakturor. Kan inte dessa användas? Vad gäller exempelvis för omvänd byggmoms,  
fungerar det? 

Ja, det går, förutsatt att utställaren har med sitt VAT-nummer i fakturan, samt ger ett skäl till varför det är 0% 
moms. Man ska då ange ”VAT exemption reason code”. Det är alltså en del av formatet och nolltaxerar man så 
måste detta finnas med. Samma sak gäller för omvänd skattskyldighet, skäl ska anges.

Vi har Pyramid hos oss, men jag vet inte riktigt var man skriver Peppol-ID så det hamnar rätt?

Ni behöver inte ange Peppol-ID när ni använder Pyramid för att fakturan ska levereras på ett korrekt sätt.

Finns Island med bland de länder som är anslutna?

Ja.

Vi har den kostnadsfria tjänsten via InExchange. Har vi tillgång till Peppol också?

Ja, ni kan skicka era fakturor till mottagare inom Peppol, förutsatt att mottagaren är en kund till InExchange. 
Det är med andra ord samma villkor oavsett hur mottagaren tar emot. Men ni kan inte ta emot e-fakturor, eller 
fakturor via Peppols nätverk, i vår gratistjänst eftersom det endast är en lösning för att skicka fakturor.

Hur ser man om en faktura skickas via Peppolnätverket?

Det är ingenting som man kan se. Det är på samma sätt som i fallet med vilken operatör som fakturan levereras 
via. Det går inte heller att se. Däremot får man en kvittens på att fakturan är levererad, oavsett transportsätt.

Kommer det att finnas tvingande fält som det finns på till exempel Svefakturor? Vi vill att fakturorna vi får 
ska innehålla ett av våra projektnummer. Som det är nu fungerar det på Svefakturor, men med Peppol får vi 
in massor utan projektnummer och då måste vi returnera dessa och be dem komplettera.

Vi tolkar din fråga som att ni använder vår referenskontroll för att säkerställa att era leverantörer har med kor-
rekt märkning på de fakturor som levereras. Det blir då en form av ”tvingande fält” för era leverantörer. 
Vi uppfattar det också som att ni tar emot både Svefaktura och Peppolformatet, vilket är något vi egentligen 
inte rekommenderar. Det är bättre att alltid ta emot ett format, oavsett transportsätt för fakturan. 
I det fall man använder InExchange som accesspunkt finns det möjlighet att vi kontrollerar referensmärkningen 
även på de fakturor som skickas/levereras via Peppols infrastruktur. Vi meddelar då er leverantör att fakturan 
inte är korrekt, det vill säga att referensmärkning saknas. Detta meddelande tillbaka till leverantören följer  
Peppols standard och skickas som ett BIS-63-meddelande. Kontakta oss gärna för mer information.

Referens, är det samma som märkningskrav?

Ja, det skulle det kunna vara. En kund kan kräva flera olika typer av ”märkningar” som en faktura ska innehålla. 
Det bör då finnas med i avtalet som är tecknat med den kunden. Är man osäker bör man kontrollera med sin 
kund vilken märkning/referens som skall finnas på fakturan.
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Kan man få bilden över vad som är ett krav på vad fakturan måste innehålla?

Det finns många krav på innehåll i en Peppol BIS Billing 3.0, och i Sverige har vi fyra specifika regler, se bild:

Vilken är fjärde regeln i Sverige?

Dom fyra obligatoriska reglerna för Sverige är: 
1. ”For Swedish suppliers, Swedish VAT-numbers must consist of 14 characters.”  
2. ”For Swedish suppliers, the Swedish VAT-numbers must have the trailing 12 characters in numeric form.”
3. ”For Swedish suppliers, when using Seller tax registration identifier, ’Godkänd för F-skatt’ must be stated.”   
4. ”For Swedish suppliers, only standard VAT rate of 6, 12 or 25 are used.”   

Skickas alla e-fakturor med Peppol?

Nej. Den stora majoriteten av e-fakturor skickas idag via samtrafik. Med samtrafik menas att vi operatörer har 
avtal som reglerar hur vi ska leverera fakturor till våra respektive kunder. Däremot ökar trafiken i Peppols  
nätverk hela tiden. Det ger fördelar att kunna nå flera kunder eller att kunna ta emot e-fakturor från fler  
leverantörer.

Vad händer om avsändaren skickar fakturan i Peppolformat, men avsändaren tar emot den i  
Svefaktura-format? Konverteras den då om till Svefaktura-format innan den skickas till accesspunkt 2  
och mottagaren?

Nej, det regleras i avtalet mellan fakturamottagaren och dennes operatör (det vill säga accesspunkt) vilket 
format som mottagaren tar emot i. 
Det finns hundratals fakturaformat, men det kan vara så att specifika affärssystem sätter begränsningar. Vilket 
format man kan ta emot i har dock ingen betydelse gällande möjligheten att vara publicerad som mottagare i 
Peppol. Det fungerar oavsett format.
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Vad är en accesspunkt?

I de allra flesta fall är det en VAN-operatör, alltså en fakturaväxel likt InExchange. I Peppols infrastruktur  
benämns dessa som accesspunkter.

Vad är skillnaden på GLN och Peppol?

Båda är en elektronisk ”leveransadress”, i detta fall för en faktura eller annat elektroniskt meddelande. Man kan 
jämföra med en boxadress för fysiska fakturor. De allra flesta företag har ett GLN och/eller Peppol-ID medan 
en del företag har flera. Att man har flera innebär att man vill kunna ta emot fakturor adresserade till en spe-
cifik förvaltning, avdelning och så vidare. Ett exempel på det är kommuner och regioner som har ett organisa-
tionsnummer, men väldigt många olika förvaltningar.

Är det ett stort jobb att ändra från Svefaktura (GLN-nummer) till Peppol?

Nej, men här kan vi bara svara för hur det fungerar hos InExchange. Det finns ingenting som hindrar att ni har 
både ett GLN och ett Peppol-ID, ni kan fortsätta ta emot Svefaktura, eller annat format ändå, men vi kan även 
enkelt ändra så att vi levererar Peppol BIS Billing 3 istället, förutsatt att ert system kan hantera det formatet. 
Kontakta oss så kan vi diskutera detta mer ingående. Vi vill poängtera att GLN inte har med något fakturafor-
mat att göra. GLN är i ”e-fakturavärlden” en elektronisk fakturaadress, oavsett format. GLN är förkortning av 
begreppet Global Location Number. Numret utgör en sifferkod som identifierar en verksamhet. Ett GLN kan 
bland annat identifiera ett företag, en organisation, en fakturaadress eller en leveransplats.

Är det möjligt för accesspunkten att alltid översätta Svefaktura till Peppol?

Även här kan vi bara svara för hur det fungerar hos InExchange. Vi har stöd för hundratals fakturaformat och 
”varianter” av dessa. Däremot kan det vara så att vi behöver säkerställa att er Svefaktura innehåller all informa-
tion som krävs för att en konvertering till Peppol BIS Billing 3 kan ske på sådant sätt att den även klarar valide-
ringen som sker i Peppols nätverk.

Har jag tillgång till Peppol som InExchange användare?

Ja, det ingår alltid som kund till InExchange, både att kunna skicka till mottagare i Peppols nätverk, men även 
att ta emot fakturor via Peppol. Är ni i dag inte publicerade i Peppol är det bara att kontakta oss så löser vi det 
direkt. 

En kund önskar Peppol-faktura men det går ej via er. Beror det på deras ”accesspunkt”?

Det är svårt att ge ett bra besked om detta utan mer information. Vi kommer att ta kontakt med er angående 
den här frågan. Det korta svaret är att vi kan leverera via Peppol till alla mottagare inom Peppols nätverk.

Ni nämnde att texten på fakturan måste vara ”Godkänd för F-skatt”. Måste det vara exakt den texten eller 
kan det vara en liknande text?

Det måste stå exakt: ”Godkänd för F-skatt”.

Varför ska det stå F-skatt som obligatoriskt? Som myndighet har man inte det.

Det är obligatoriskt att man anger ”Godkänd för F-skatt” och det måste stå exakt så, men detta förutsätter att 
man har F-skatt. Har man inte det anger man inte det.
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Lite för mycket ”tekniskt” prat. Hade hoppats på mer handfasta tips på hur man gör för att börja använda 
Peppol när man går från att använda en VAN-operatör och om det är stora omställningar som krävs i verk-
samheten. Annars bra och tydligt.

Tack för synpunkten. Vi vet om att det blir lite väl tekniskt, men det är också viktigt att veta att man egentligen 
inte behöver kunna det tekniska, det är vårt jobb att lösa det. Angående att börja använda Peppol sker det 
via er VAN-operatör. Det är väldigt få företag som är sin egen accesspunkt eftersom det kostar ganska stora 
pengar per år i avgift och ställer höga krav på att hantera uppdateringarna som sker flera gånger per år. Rent 
krasst krävs inga omställningar i verksamheten. Ni skickar eller tar emot fakturor precis som vanligt, men  
behöver be er VAN-operatör att registrera er i Peppol.

På vilken sajt kunde man söka efter Peppol-ID?

Du kan söka efter mottagare i Peppol på Peppol Directory:  
https://directory.peppol.eu/public/locale-en_US/menuitem-search

Om en faktura ställs till ett 0007 Peppol-ID fast det finns flera GLN, hur blir det då? Vem får fakturan?

Då blir resultatet att fakturan inte kommer fram alls eftersom operatören inte kommer att veta vilken ”elektro-
nisk brevlåda” (det vill säga GLN) som är mottagare av fakturan. Det är vanligt att företag med flera GLN har 
ett Peppol-ID som bygger på deras GLN, med prefixet 0088: följt av GLN, istället för att ha ett Peppol-ID som 
bygger på organisationsnummer.

Det jag tycker blir knepigt med Peppolfaktura är att vi måste ha cirka 14 decimaler i fakturan. Annars blir 
den stoppad. Det ser inte klokt ut!

Regelverket är 4 decimaler, men det går att ställa in så att dessa inte syns i den genererade fakturabilden  
eftersom det blir rörigt. Men i själva XML-filen, den egentliga fakturan vill säga, behöver dessa decimaler  
innas med.

Vilka ekonomisystem är kopplade till er? Det gäller småföretagare.

Vi har lösningar till nästan alla förekommande system på marknaden. Man kan nyttja våra lösningar med våra 
olika tjänster beroende bland annat på vilket system som man använder. Läs mer här om våra olika lösningar: 
https://inexchange.se/

Hur fungerar EU-moms? En del resebyråer använder detta. Vi som är i resebranschen har då enligt lag yt-
terligare en moms (vinstmarginalsbeskattning) att ta hänsyn till. Den är 2,6% av fakturans totalpris och vad 
vi förstår hanteras bara 6, 12 och 25%. Det blir således ett ”moment 22” för oss. Hur är det tänkt att fungera 
i InExchange? Det är ett problem för hela branschen.

Finns det skäl till att man måste frångå regeln ska denna giltiga anledning anges i ”VAT exemption reason 
code”. Det är en del av formatet.

Hur hittar jag vårt Peppol-ID?

Du kan antingen fråga din operatör (det vill säga din acccesspunkt) eller så kan du söka på Peppol Directory: 
https://directory.peppol.eu/public/locale-en_US/menuitem-search

https://directory.peppol.eu/public/locale-en_US/menuitem-search
https://inexchange.se/
https://directory.peppol.eu/public/locale-en_US/menuitem-search


 Frågor & svar: Webinar ”Peppol på 30 minuter”, september 2022   Sida 5 

Kan man räkna med att ett företag som finns i Peppol Directory har möjlighet att ta emot en faktura?

Ja, förutsatt att det anges att mottagaren tar emot faktura. Man kan även vara registrerad som mottagare av 
elektroniska ordrar. Det framgår i Peppol Directory vilka typer av meddelanden som varje mottagare kan ta 
emot.

Hur kan man ta bort ett Peppol-ID? Till exempel om ett företag är fusionerat eller nedlagt?

Man kontaktar sin operatör och ber om att de avregistrerar ens Peppol-ID.

Hur vet jag vem som är vår VAN-operatör?

Det är den leverantör som antingen hjälper dig att skicka fakturor eller ta emot. Frågan är högst relevant. Det 
är ganska vanligt att det redan är inbyggt i affärssystemet och att affärssystemsleverantören är den som de-
biterar dig för dessa tjänster. I sådana fall blir operatören tämligen osynlig. Kontakta din systemleverantör och 
ställ frågan vilken operatör som används.

Kan alla företag ha ett GLN?

Ja.

Kan man söka Peppol-ID/GLN i InExchange?

Det går att söka efter GLN, men varken GLN eller Peppol-ID är relevant information för våra kunder. Vi kommer 
att leverera fakturan på ett korrekt sätt åt er ändå.

Spelar det någon roll om man använder Peppol-ID eller GLN-nummer?

Nej, som kund till InExchange behöver du i de allra flesta fall inte ange vare sig GLN eller Peppol-ID.

Kan ni skicka bilderna ni visat till oss som deltagit?

Webinariet kommer att publiceras på vår hemsida inom kort. Vi bokar gärna in ett möte för att diskutera och 
förtydliga mer kring innehållet och kan sedan skicka över vissa bilder till er. Kontakta oss och boka in ett möte. 
https://inexchange.se/peppol-kontakt/

Varför stoppas fakturorna till kommunala/statliga bolag på grund av valideringsfel?

Det är givetvis en svår fråga att ge ett tydligt svar på. Gissningsvis uppfyller era fakturafiler inte validerings-
kraven inom Peppol. Men detta kan vi givetvis hjälpa till att lösa åt er. Kontakta vår support så ska vi se till att 
era fakturor kommer fram till era kunder.

Är accesspunkt lika med VAN-operatör?

Ja, i de allra flesta fall, men det finns undantag.

Vem är accesspunkt 1? Måste leverantören ha ett kontrakt med accesspunkt?

Det är vanligt att fakturaväxeln, det vill säga VAN-operatören, är accesspunkten. Den som tar emot fakturor 
behöver ha ett avtal med sin operatör/accesspunkt. Det finns givetvis undantag, där ett företag är sin egen 
accesspunkt, men detta är absolut inte vanligt eftersom det krävs en årlig licensavgift till OpenPeppol samt att 
det kostar att hantera både kommunikationen och de uppdateringar som sker flera gånger per år.

https://inexchange.se/peppol-kontakt/


 Frågor & svar: Webinar ”Peppol på 30 minuter”, september 2022   Sida 6 

Det jag tycker är krångligt med Peppol är att det fortfarande är väldigt nytt och mycket går inte som det ska. 
Fakturor hittar inte fram till mottagaren, formatet nekas av mottagare, etc... Vad är orsaken till felen? Fel 
från avsändare? Fel hos mottagare? Hur kan man åtgärda? Detta är ett relevant webinar för mig, men det 
gav mig ingenting…

Vi uppfattar det som att du efterfrågar support för att avhjälpa fel som du råkar ut för. Vi hjälper dig gärna att 
lösa det. För de allra flesta är dessa fakturaflöden problemfria.  
Kontakta oss gärna: 
https://inexchange.se/kontakta-oss/

Lite för mycket okända termer, men överlag okej. Ska genast kika om det finns fler webinarier att delta i och 
funktioner i InExchange. 

Kul, tack för feedback. Ja, vi vet att det blir en del okända och tekniska termer, men vår andemening är även 
att förtydliga att som kund till InExchange är det tekniska ingenting som ni behöver kunna, det är vårt jobb och 
ansvar.

Vi hade förväntat oss mer om hur vi använder Peppol än historia.

Peppol ingår utan extra kostnad som kund till InExchange. Du som fakturamottagare/fakturautställare behöver 
inte hantera det flödet annorlunda än ditt vanliga fakturaflöde. Kontakta oss gärna så bokar vi in ett möte där 
vi kan fördjupa oss mer i specifika frågeställningar och ge klarhet i dina funderingar.  
Kontakta oss: 
https://inexchange.se/kontakta-oss/

Hur är relationen mellan GLN-nummer och Peppol? Kan exempelvis en Peppoladress bygga på  
GLN-nummer?

Vill man går det bra att ha ett Peppol-ID som bygger på GLN (man kanske har flera elektroniska fakturerings-
adresser) och då anger man prefix 0088:GLN.

Peppol-utskicket sker, vad jag förstår, automatiskt från InExchange till kund. Vad händer om kund meddelar 
att det inte kommit fram som Peppol? Vart ligger felet? Visst konverteras det automatiskt till Peppol?

Vi får här anta att din mottagare (kund) har en accesspunkt via sin systemleverantör och sedan använder  
InExchange som VAN-operatör. Då kommer InExchange att leverera fakturan i det format vi avtalat med  
mottagaren. Det behöver inte vara Peppolformatet. Skälet är att vi följer riktlinjerna från Peppol Directory och 
levererar fakturan via interntrafik. ”Felet” ligger inte hos någon här, men det vore rimligen smidigare för din 
kund att ha en operatör istället för två.
Rakt på sak: en faktura levereras alltid i det format som är avtalat med mottagaren.

Kommer det upprättas en standard på märkning av fakturor? I dag har man olika krav på var uppgiften ska 
stå i XML-filen.

Det finns flera olika typer av märkningar som har olika platser på fakturan. Till exempel anges referensnummer 
i ett fält medan abonnemangsnummer anges i ett annat fält.

Hur lång tid tar det för en faktura att komma fram från det att man skickar?

Den levereras direkt.
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Peppol-ID , GLN-nummer, e-fakturaadress – är det samma nummer?

Peppol-ID är en unik identifierare av ett företag/organisation i Peppols nätverk och kan användas som ”elektro-
nisk fakturaadress”. GLN i ”e-fakturavärlden” är en elektronisk fakturaadress, oavsett format. GLN är förkort-
ning av begreppet Global Location Number. Det utgör en sifferkod som identifierar en verksamhet. Ett GLN kan 
bland annat identifiera ett företag, en organisation, en fakturaadress eller en leveransplats. 

Hur vet man vilken e-fakturaleverantör man har?

Antingen har man ett avtal direkt med en e-fakturaleverantör, det som vi kallar för VAN-operatör. I andra fall 
finns det en VAN-operatör inbyggt i affärssystemet och det är affärssystemets leverantör som debiterar för 
transaktioner, hanterar support och så vidare. Kontrollera med din affärssystemsleverantör vilken  
VAN-operatör som används.

Angående kreditfakturor, vi upplever att negativa à-pris kopplade till Peppol inte fungerar. Vid Svefaktura 
fungerar det.

Negativa enhetspris är i sig inget problem, men eftersom en kreditfaktura som standard ska ha positiva värden 
kan det ge beräkningsfel. Exempelvis att bara en rad finns som är ”1* -100”, då måste raden vara -100 också. 
Det fungerar så länge slutsummeringen också är negativ.

Vad ska man uppge om man ska ta emot e-fakturor och vilka uppgifter ska man skriva i affärssystemet för 
att få in e-fakturor från leverantör?

Förutsatt att en tjänst för att ta emot e-fakturor är aktiverad/existerar räcker det i de flesta fall att leverantören 
adresserar e-fakturan till ert organisationsnummer.

Om man i dagsläget skickar fakturor genom InExchange, måste man ändra sin access och skicka fakturor 
genom Peppol? Eller kan man fortsätta som vanligt?

Troligen skickar du redan fakturor via Peppol, utan att du vet om det. Det sker nämligen helt automatiskt via 
vår tjänst. Så du kan lugnt fortsätta precis som vanligt och vara trygg med att ni uppfyller kraven som finns. 
 
 
 
 
Stort tack för er medverkan! 
 
Vill ni komma igång med Peppol? 
Kontakta oss via 
https://inexchange.se/peppol-kontakt/

https://inexchange.se/peppol-kontakt/

