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Status TC434/TC440

❑TC434 (Faktura/Kreditnota)

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

◆Virkning fra 18. april 2019 for statslige myndigheder

◆Regioner og kommuner skal være klar 18. april 2020

◼ Lidt statistik

◆1152 unikke offentlige CVR numre er registreret i NemHandelsregisteret

◆216 af de offentlige CVR numre har i alt 896 GLN registreret som PEPPOL 

modtagere og heraf 893 med BIS3
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Status TC434/TC440

❑TC434 (Faktura/Kreditnota)

◼ Undersøgelse lavet i august blandt de 34 medlemslandene for at høre 

om ønsker til/behov for en opdatering til Normen

◆ Ni af de adspurgte lande havde forslag

◆ De fleste ændringsønsker er relateret til moms. 

◆ Finland foreslår tilføjelsen af en eReciept baseret på Normen

◆ To lande (NO og SE) henstiller til, at der ikke laves ændringer foreløbig, da de 

mener det er alt for tidligt i forholdt til, hvor kort tid den har været anvendt i 

praksis 

◼ Der arbejdes videre, i diverse arbejdsgrupper på implementeringen af 

valideringer, registreringer etc. 

◼ https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Registry+of+sup

porting+artefacts+to+implement+EN16931
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Status TC434/TC440

❑TC440 (Tilbuds-, katalog- og ordredokumenter)

◼ Spørgsmålet om rettigheder er afklaret 

◆ ”afledt brug” bliver tilladt som for faktura og kreditnota

◆Til gengæld bliver der ikke tale ”sponsored access”, så standarderne skal 

købes gennem de nationale standardiseringsorganisationer. 

◆De praktiske konsekvenser heraf er ikke helt klare (for mig)

◼ I juni var der møde i CEN/TC440

◆Her blev man enig om hvilke prioriterede områder der skal arbejdes videre 

med

◆Der var sendt en ansøgning til Kommissionen om ressourcer til editorer. Der 

vil først blive taget stilling til ansøgningen i starten af 2020.

◆Der er rundsendt en spørgeskemaundersøgelse for at få et overblik over, 

hvem der kan stille med ressourcer, i hvilket omfang og i relation til hvilke 

opgaver.
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PEPPOL

❑OpenPEPPOL som organisation ændrer sig

◼ Flere faste ressourcer, så ikke alt er baseret på frivillige ressourcer

◆F.eks. på support

◼ Fokus ikke længere kun Europæisk - International PEPPOL WG nedsat 

med henblik på at få identificeret fælles model. 

◆Singapore benytter allerede PEPPOL

◆Australien og New Zealand på vej

◆USA og flere andre viser interesse

6



©mySupply, 2019

PEPPOL

❑PEPPOL Versioner

◼ PEPPOL Faktura og Kreditnota version 2.0 (4a og 5a) udgår 31/12 2019

◆Dvs. support stopper

◆Den fjernes fra listen over PEPPOL Dokumenttyper

◆https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/migration/

◼ Øvrige PEPPOL dokumenter version 2.0 udgår 15/5 2019

◆https://docs.peppol.eu/poacc/upgrade-3/migration/
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PEPPOL Schematroner

❑Hotfix til seneste ”Spring release” gyldig fra 15/8 2019

◼ Medførte CIUS pakke 1.3 med opdaterede schematroner

❑Ny PEPPOL Schematron ”Fall release” publiceres midt november

◼Ændringer til de danske regler i PEPPOL BIS Billing schematronen

◆Ændring til måden danske regler bliver ”trigget”

◆Danske regler primært i relation til betalingsmåder, hvor betaling til danske 

offentlige myndigheder er dem man kender fra OIOUBL

◆Krav om CVR-nummer

◆UNSPSC version (warning)

◆Angivelse af afgifter

◼ Andre lande f.eks. NO og SE benytter PEPPOL BIS Billing som intern 

standard, så opdateringer får indflydelse på dokumenter hertil. 
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Dansk CIUS

❑Opdatering til DK CIUS pakke på baggrund af PEPPOL

◼ De opdaterede PEPPOL schematroner i XSLT

◼ DK-regler i PEPPOL

◼ Konvertering til OIOUBL

◼ https://www.digitaliser.dk/resource/4774328 (Seneste version 1.3)
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NemHandel/OIOUBL

❑ OIOUBL Schematron

◼ Næste release formegentlig først 15. september 2020

◼ Evt. mindre rettelse 15. marts 2020

◼Ændringsliste i høring midt oktober 

◆ Forventede issues stadig i forhold til tilpasningen til PEPPOL bl.a. i forhold til 

moms og afrundinger

◆ Issue omkring manglende valutakoder i nuværende UBL version

◆ Rettelser/oprydning på tværs af dokumenter
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