
Referat fra IKA Tænketank E-handel 16.09.2020 afholdes som 

teams 

Referenter: Hanne Laumann og Bent Mentzler 

10.00-10.15 Velkomst og opsamling fra sidst – Søren SKI 

42 deltagere inkl. SKI, systemleverandører, Erhvervsstyrelsen og kunder m.fl. 

Gennemgang af dagsorden 

10.15-10.30 Nyt fra Nemhandel og PEPPOL – Mogens Christensen 

Sidste møde var i feb. Der er gjort et stort arbejde med at få registreringen på plads. 

Ny version af hjemmeside www.nemhandel.dk blev offentliggjort i starten af august. 

Hvad er på vej?  

• Ny version af Fakturablanketten (forventet inden udgangen af september 2020) 
• Klargøring med Nemhandel til Mit ID og NemLogin3 (projekt under opstart). 
• Ny releasecyklus for OIOUBL, Dansk CIUS pakke mv. (intern afklaring) 
• Planlagte releases: Dansk CIUS pakke (BIS3 Billing) og Dansk BIS3-Other pakke (start 

november 2020) CIUS står for: Core invoice usage specification 

Nyt fra Nemhandel: 

Der kommer løbende nyt fra PEPPOL 

Dokumenterne tilhørende nyt fra PEPPOL er under udarbejdelse 

PEPPOL dokumentstandarder – Post-Award Community: 
• PEPPOL releasecyklus / change management proces forbedringer. 
 
Andet nyt fra PEPPOL: 
 
• Fra EU til global 
• PEPPOL International Invoicing (PINT) – Post-Award Community 

• PEPPOL Dynamic Document Type Scheme (DDTS) - eDelivery Community 

Stor fokus på fakturastandard kan gøres international.  

10.30-10.50 30 Nyt fra standardiseringsarbejdet i PEPPOL/Nemhandel 
– Charlotte MySupply  

Status S-823; Møde i spejlkomité under DS 6. maj og opfølgning d. 19. maj.  

Lidt uklart omkring licenser og betaling af disse. Der arbejdes på sagen. 

http://www.nemhandel.dk/


Der kigges pt. både på faktura og kreditnota bestemmelser i aftalen. 

Ændringslister og seneste versioner af EN16931 er udgivet 9/9 2020. De er delt i 2, rettelser 
og ændringer og kan hentes på DS hjemmeside. 

Fælles regler omkring beregning af moms i EU – der arbejdes videre med ideen. 

Arbejdsgruppen TC434 arbejder også med eks. eReceipt/Simplified invoice samt 
vedligeholdelse af registre hvis denne model skal bruges. 

TC440 Tilbuds- og ordredokumenter 

Efter en del dialog i EU er det besluttet at arbejdet i grupperne genoptages og der er nu mere 
fokus på ’omverdenen’, hvilket betyder fokus på nye teknologier og eksisterende standarder 

Samle faktura er et af de issues der ligger som et ønske fra EU kommissionen og der 
forventes at det skal kunne godkendes, men der er et større arbejde de 50 issues som 
behandles. Tidshorisont er forventeligt 1-2 år. 

11.00-11:05 Pause 

11.05-11.15 Kort nyt vedr. UNSPSC – Jesper GS1 

Nye tiltag: Se Jespers slides. 

Utilfredshed med fødevarekategorisering – hvis man vil involveres/deltage så tag fat i Jesper. 

På et tidspunkt skal man overgå til at tilgå via PC. 

Processen er åben nu og lukker først til foråret 2021. 

GS1 arbejder med en service hvor man hjælper med at kommunikere en GS1 standart – se 
slides 5 

GLN-numre fra jan. 2022 

11.15-11.40 Update på e-bekendtgørelsen – Nihad ERST 

Status siden sidst: 

Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2022 og er nu delt op i 2 

Bekendtgørelsen Forpligtelsen til e-handel - underskrives af Finansministeriet 

Bekendtgørelsen om standarden og teknik – underskrives af Erhvervsministeriet 

Positivliste for hvilke myndigheder og institutioner er omfattet 
•Kravene omfatter alle statslige institutioner, kommuner og regioner, samt udvalgte selvejende 
institutioner. 



•Ikke-beskrevne selvejende institutioner er dermed undtaget. 
 
Undtagelser 
•Kontante køb. 

•Borgerkøb via bevillinger. 

•Indkøb af en tjenesteydelse, hvor en vare omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 medfølger. 
(indkøb hvor tjenesteydelsen er hovedproduktet i handlen) Men indkøb af tjenesteydelser som 
medfølger en vare omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 skal hvor det er muligt og økonomisk 
fordelagtigt også e-handles. (indkøb hvor den omfattede vare er hovedproduktet i handlen) 

•Specialtilpassede varer, herunder specialtilpassede hjælpemidler. 

•Aftaler, der skal i genudbud og hvor det vurderes, at et genudbud vil være fordyrende. 

Økonomistyrelsens liste indeholder omfattede myndigheder og institutioner 

Ikke-beskrevne selvejende institutioner er dermed undtaget, eks. forsyningsselskaber, aftaler 
der afgøres via miniudbud eller varer der er skræddersyet i et udbud (eks. vinduer i 
specialmål). Uklart om efterskoler er undtaget da de ikke er nævnt. Dette undersøges. 

Undtaget er kontante køb, borgerkøb via bevilling, specieltilpassede varer her under eks. 
specialtilpassede hjælpemidler  

Udeståender 
•Endelige afklaringer, der særligt drejer sig om formuleringer til undtagelsesbestemmelser. 

Bekendtgørelse om e-handel i off. Indkøb 

Omfattede produkt-og indkøbskategorier (foreløbigt) 
Anvendelse i bekendtgørelsen 
•Listen vil indgå som et bilag til bekendtgørelse om e-handel i offentlige indkøb 

•Produktkoderne er styrende for kravet, mens indkøbskategorierne er vejledende 
 
Proces hidtil 
•Efter bilaterale reviewrunder er bruttolisten bestående af 5000+ UNSPSC-koder er blevet 
kortet ned til ca. 3500 UNSPSC-koder. 

•Generelt har der været bred enighed om e-handelsmodenheden på de udvalgte 
produktkategorier. 

•Reviewparter har både dækket offentlige myndigheder og virksomheder. 

Den fælles standard har bredere anvendelse;  

Bekendtgørelse om standarden og teknisk indretning for e-handel (foreløbigt) 
Ensrette og strømline anvendelsen af e-handelsdokumenter 
•Alle e-handelsdokumenter, som er nævnt i bilag 1, skal kunne modtages og sendes. 
 
Den fælles standard har bredere anvendelse 
•Hvis man e-handler, skal man bruge den fælles standard, også hvis man ikke er omfattet af 
bekendtgørelse om e-handel i offentlige indkøb. 
 



Krav til systemer 
•Offentlige ordregivere skal anvende e-handelsløsninger, som i brugergrænsefladen fremviser 
data i overensstemmelse med standarden. (skal vise data loyalt mod standarden) 
 
Undtagelser 
•Hvis ens leverandør er uden for EØS, er det tilladt ikke at bruge den fælles standard. 

Hvis nuværende aftaler vurderes af blive for byrdefuld at genudbyde, kan man afvente 
aftalernes udløb. 

Det er uvist hvornår der er klarbesked for undtagelser, men forventes at være på plads inden 
høring. 

OBS Undtagelser og hvad betyder dette omkring leverandørernes/aftalernes e-katalog og 
kvaliteten af dette? 

EØS betyder EU leverandører i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. 

Som udgangspunkt vil der ikke være nogen offentlig kontrol af overholdelse af 
bekendtgørelserne. 

Fakturamatch er afhængig af bestillingsnummeret er ens og følger fra ordre til faktura. 

Offentlig høring (høringsportalen) inden udgangen af året hvor efter bekendtgørelserne 
behandlers politisk og underskrives. 

Hvis man e-handler skal man pr. 01.01.2022 anvende PEPPOL i stedet for OIOUBL 

Bekymringerne er omkring systemprocesserne og hvad de tager højde for. Hvis aftaler er 
undtaget, kan det betyde at der i en periode fremsendes ordre i 2 forskellige e-formater. 

Selv om der pt. ikke er krav til det, er man meget velkommen til at anvende PEPPOL allerede 
nu. 

11.40-12.00 Spørgsmål og drøftelse af oplæggene 

BEM: Hvordan skal arbejdet med fælles feltkrav/feltlængder gribes an? 

Nihad foreslår at der oprettes en gruppe til behandling af disse. 

BEM: hvordan strømlines eks. krav on kataloger før tid? 

Jacob fra erhvervsstyrelsen: kataloger kan gives start og slutdatoer op til 3 uger ud i fremtiden, 
hvilket betyder at gyldighedsperioden er en del af standardkravene. 

Hvordan brugerne har tilrettet deres systemer til dette, er op til hver enkelt. 

Opdatering eller ændringer i et e-katalog skal følge standarterne og bestemmelserne her for.  



En kombination af om det er et nyt, opdateret eller et erstatningskatalog, skal markeres i 
PEPPOL og versionsnumret skal opdateres. Det katalog med højeste versionsnummer er 
gældende. Bekendtgørelsen stiller dermed krav til systemleverandørerne og 
aftaleleverandørerne. 

Hvis man er uenig med leverandøren eks. om forpakningsstørrelsen er det vigtigt at 
leverandørens stamdata er korrekte. Hermed ligge noget oprydningsarbejde som skal gøres, 
hvis gevinsten skal realiseres. 

Gælder bekendtgørelsen også når offentlige myndighed handler med anden offentlig 
myndighed – og ja det gør den. 

Den kommende nye måde at håndtere punch-out – hvad går den ud på og hvad betyder det 
for leverandørerne og kunderne? 

Tanken med fremtidens punch-out er at processen bliver asynkron, så man undgår alle punkt 
til punkt forbindelsen mellem en leverandør og mange kunder (og evt. flere forskellige 
formater) 

Jacob: der er 2 PEPPOL-dokumenter der kan bruges til Punch-out 

1. Punch-out dokument (er et lille katalogdokument) Hvis kunden skal kunne genbestille 
nogle produkter fra kurven senere. f.eks. reservedele 

2. Order agreement (ordrebekræftelse) Bruges ved standard varer, som normalt er en 
engang ordre. F.eks. indkøb af fødevare. Dette dokument vil kunne bruges i de fleste tilfælde 
vi i dag kender som punch-out ordre.  

Må offentlige handle via punch-out på basis via OCI (direkte integreret ordre) eller PEPPOL? 

Skæringsfladen for definering af et katalog og webshop er rimelig flydende på nuværende 
tidspunkt. Jesper Stenfalk mener at dette skal gennemtænkes endnu engang og Nihad er af 
samme mening. 

Kan bekendtgørelsen løse de problemstillinger som de nye bekendtgørelser giver? En løsning 
som overordnet kan anvendes af alle, bør være målet. Søren foreslår at der arbejdes videre 
med dette inden den endelige ordlyd i bekendtgørelserne fastlægges. 

12.00-12.40 Frokost 

12.40-14.15 Fælles drøftelse på baggrund af oplæggene og af krav/ønsker fra  
kundesiden til leverandører og e-handelssystemleverandører,  
herunder bl.a.:  

• Præsentation af BEM 

• Hvad kommer SKI til at understøtte fremover ifm. implementeringen af PIM?  
o Flere billeder, bedre maskinkontrol af data 

• Kataloger før tid – kan systemleverandørerne understøtte det?  
o Er en del af standarden, som systemer loyalt skal understøtte fremover 



• Gebyrer og ”grønne felter” – altså miljømærker, faremærker, TCO tal osv. 
• Punch-out – kan leverandørerne leve op til de kommende ønsker og krav? Kan 

systemleverandørerne? 
o Dette punkt blev også diskuteret tidligere på dagen. 

14.15-14.30 Opsamling fra dagen og næste møde 

Forslag til kortere men flere møder opdelt i emner eks. med Simon omkring e-handelssystem 
og krav til e-kataloger og dernæst når bekendtgørelsernes tekster er lagt ud til høring, og det 
kunne være en fin opfølgning. 

Kan Simon komme med forslag til mødedatoer – omkring 2 måneder ud i fremtiden 

Nihad – forventer at der kommer noget på høringsportalen ud i fremtiden og Søren prøver at 
finde forslag til datoer. 

Præsentationer og referat fremsendes til alle efterfølgende. 


