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Status S-823

❑Dansk spejlkomité under DS til TC434 og TC440

◼ Seneste møde den 4. december

◼ Status for foregående år og arbejdsplan for 2020

◆Enkelte aktiviteter i WG1 (normativ beskrivelse) og WG7 (Registry) i TC434

◆Meget lidt aktiviteter i TC440

◆Forventet fortsat deltagelse i arbejdsgrupper for nuværende medlemmer i 

2020

◼ Afstemning om, hvorvidt listen over syntakser og syntaks-mappingerne

også skal opdateres

◼Regioner og kommuner skal være klar 18. april 2020
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Status TC434 (Faktura/Kreditnota)

❑TC434 WG1 har gennemgået alle indkommende kommentarer til 

Normen, og kategoriseret dem i 

◼ ”Amendments” – tilføjelser

◼ ”Corrigendum” – rettelser

❑Foreslåede tilføjelser/ændringer:

◼ Af de 34 foreslåede tilføjelser handler de 14 om VAT/TAX

◼ Enkelte om betalinger

◼ Enkelte er af mere landespecifik karakter

◼ Forslag om leverings- og ordrereference på linjeniveau

❑To forskellige processer, hvor rettelser forventes at kunne 

implementeres noget hurtigere end tilføjelser

❑CEN diskuterer i øjeblikket, om alle rettelserne faktisk er rettelser 

eller tilføjelser – men igen udmeldte tidsfrister
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Status TC440 (Tilbuds-, katalog- og ordredokumenter)

❑Fortsat ikke megen aktivitet i arbejdsgrupperne

◼ Spørgeskemaundersøgelse giver indtryk af fortsat interesse og villighed 

til at afgive ressourcer fra de involverede lande

◼ Der er sendt en ansøgning til Kommissionen om ressourcer til editorer, 

men den vil ikke som først annonceret blive behandlet i starten af 2020, 

men først efter sommerferien 2020 på grund af indsættelsen af den nye 

Kommission.

❑TC440 Rettigheder

◆ Betaling for standarder og ”afledt brug” er som tidligere nævnt afklaret, men 

de nærmere omstændigheder og praktiske konsekvenser heraf endnu ikke 

præciseret
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PEPPOL

❑ Peppol formoder at ca. 95% nu er registreret med BIS3 profilen, 

der blev obligatorisk 31/12 2019. 

❑ Dog ”turde” de ikke helt lukke af for BIS2, og der er fortsat 

usikkerhed om, hvor mange der fortsat sender med den gamle 

profil. 

❑ De øvrige Peppol dokumenter version 2.0 er fortsat sat til at udgå 

15/5 2020

◼ https://docs.peppol.eu/poacc/upgrade-3/migration/

❑AS4 (obligatorisk fra 1. februar) er rullet ud
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PEPPOL Schematroner

❑Bemærk Hotfix til eksisterende schematron released den 10/2

◼ Rettelse til validering af VAT med decimaler

❑Ny PEPPOL Schematron ”Spring release” publiceres i maj

◼ Ingen deadline udmeldt for indberetning af issues.

❑Indført ny arbejdsmetode, hvor indberettede issues kan sendes i 

”mini” høring, så ”post-award” medlemmerne får mulighed for at 

kommentere herpå inden de implementeres
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PEPPOL

❑ ”PINT”

◼ Megen fokus på Peppol internationalt 

◼ Der er i samarbejde med New Zealand, Australien og Singapore 

udarbejdet en model for, hvordan man kan bruge Peppol internationalt 
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