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Dansk Standard – en stærk aktør i et europæisk 
og globalt standardiseringsnetværk

ISO har 164 medlemslande som medlem ud af 194 lande i verden.
Mere end 100.000 deltagere i mere end 3.000 arbejdsgrupper.



S-823 E-udbud og e-indkøb følger

• CEN TC 440 Electronic Public Procurement 

• CEN TC 434 e-Invoicing 

TC’ernes rolle (Teknisk Komité)

• At styre og drive standardiseringsarbejdet

• Udarbejde og udvikle scope og strategi for TC’en

• Administrere afstemninger for standardforslag

• Beslutninger om tidsfrister, nye arbejdsemner, revision etc.

WG’ernes rolle (Arbejdsgruppe)

• At skrive og udarbejde standarder

• At rådgive TC’en inden for WG’s scope



CEN/TC 434

AG 1
Team af Convenors

Core semantic data 
model
WG 1

Guidelines at transmis-sion level
WG 4

Syntax bindings
WG 3

Registry Services
WG 7

Convenor : 

Paul Simons, 

Belgien 

Convenor: 

Jostein Fromyr,

Norge

Tidl. Convenor : 

Sven Rasmussen, 

Danmark

Convenor : 

Edmund Gray,

Irland

Convenor : 

Fred van Blommestein, 

Holland

Test methodology and test 
results
WG 6

Extension 
methodolog

WG  5

Convenor : 

Edmund Gray,

Irland

Convenor : 

Andrea Caccia, Italien

Secretary:

Jolien van Zetten,

Holland

Convenor : 

Andrea Caccia, 

Italien

List of 
syntaxes

WG 2



CEN/TC 440

AG 1
Team af Convenors

Architecture
WG 1

E-notification
WG 3

E-catalogue
WG  5

E-Ordering
WG 6

E-Tendering
WG 4

E-Fulfilment
WG 7

Terminology
WG 2

Convenor: 

Ms. Cecile Guasch

EU kommissionen

Convenor : 

Ms. Natalie Muric,

EU kommissionen

Convenor : 

Mr. Veit Jahns, 

Tyskland

Convenor : 

Mr. Pietro Palermo,

Italien

Convenor : 

Mr. Peter Borresen,

Danmark

Convenor : 

Mr. Kornelis Drijfhout,

Holland

Convenor : 

Mr. Tom O’Brien, 

Irland

Convenor : 

Jostein Frømyr, Norge

Secretary:

Dansk standard
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Status TC434/TC440

❑TC434

◼ Europæisk norm (faktura/kreditnota standard) frigivet juli 2017

◆Virkning fra 18. april 2019 og 18. april 2020

◼ Der arbejdes videre, men nu med mere fokus på anvendelsen

◆Præcisering af brug af kodelister (TC434 Annex A)

◆Retningslinjer/metodologi for CIUS (Core Invoice Usage Specification)

◆Retningslinjer/metodologi for Extensions

◆Retningslinjer for Register

◼ Aftale om sponseret adgang til (dele af) normen – kan hentes gratis i DS 

webshop

❑TC440

◼ Arbejdet indstillet på ubestemt tid

◼ Arbejder på at finde en løsning omkring rettigheder (IPR)
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Dansk lovgivning 

❑EU direktivet implementeret i dansk lovgivning

❑”Lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud”

(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205077)

§ 4. Ordregivende enheder og indkøbscentraler skal kunne modtage og 

behandle en elektronisk faktura, som er i overensstemmelse med den 

europæiske standard (EN) for elektronisk fakturering.

Stk. 2. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for anvendelse 

af den europæiske standard (EN) ved elektronisk fakturering.

§ 6. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

❑ Samt bilag 1-3
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PEPPOL

❑I praksis er det PEPPOL de danske myndigheder stiller krav om 

❑PEPPOL BIS 3.0 Billing

◼ Er lavet som en CIUS til normen 

❑Tidsplan

◼ Frigivet februar 2018

◼ Obligatorisk fra april 2019 

◼ Tidligere versioner 4A og 5A kan benyttes til udgangen af 2019

◼ Bemærk, at der ikke her skelnes mellem offentlige myndigheder. 

❑Ny PEPPOL Schematron publiceres 1. maj og træder i kraft 15. maj

❑Øvrige PEPPOL dokumenter er også opdateret til version 3.0, og 

bliver obligatoriske fra 15. maj 2019
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Dansk CIUS

❑Danske regler gælder kun danske leverandører, og er indarbejdet i 

PEPPOL BIS Billing.  

❑I praksis er der mere tale om en vejledning og nogle ”redskaber” 

til at håndtere normen/PEPPOL end en CIUS

◼ ”CIUS Pakke” på Digitaliser.dk (høringsperiode lige afsluttet)

◆Oversigt over danske krav i PEPPOL

◆BIS 3.0 eksempelfiler

◆HTML Styling

◆Konverteringer (CII til BIS 3.0 og BIS 3.0 til OIOUBL)

◆Schematroner for UBL og CII

◼ Opdateret version planlægges til 15/3

◼ (og igen efter maj?)
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NemHandel/OIOUBL

❑ Ekstra schematron release

◼ På grund af EU lovgivning/ændringer til PEPPOL er der er del ændringer 

til OIOUBL

◼ Varslet til 15/9 2018, men nogle ændringer i første omgang udsat til 15/3 

grundet flere kommentarer

◼ Udsat til igen til 8. april grundet fejl

❑ Ændringer som følge af EN/PEPPOL

◼ TaxRepresentativeParty

◼ Nye betalingsmåder

◼ Indlejrede dokumenttyper

◼ Moms i udenlandsk valuta

◼ Negative beløb
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Konsekvenser

❑ Offentlige myndigheder i EU

◼ Skal være forberedte på at kunne modtage UBL og CII dokumenter i 

overensstemmelse med EU lovgivningen

◆Statslige myndigheder fra 18. april 2019

◆Ikke-statslige myndigheder fra 18. april 2020

◼ Der kan ikke (på nuværende tidspunkt) stilles yderligere krav end 

kravene i normen (PEPPOL)

❑Leverandører

◼ Som udgangspunkt kun omfattet når over EU-udbudsgrænsen

◼ Frivilligt for leverandørerne

◼ MEN bemærk de nationale implementeringer af loven der kan have 

andre tidsfrister og andre krav til hvem der er omfattet. 

◆F.eks. NO og SE der starter 1. april

◆I Sverige skal alle sende elektroniske fakturaer til de offentlige myndigheder.
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