SIE – Standard Import Export
Enkel överföring av redovisningsdata

Filstandarden SIE gör det enkelt att överföra redovisningsdata mellan
olika redovisnings-, deklarations- och analysprogram. Detta gäller
även om programmen kommer från olika leverantörer.

S I E – G R Ä N S L Ö S R E D O V I S N I N G U TA N P R O B L E M
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Några argument för SIE:
9 Förenklar framtagningen av bokslut, årsredovisningar, deklarationer med
mera – även för ovana användare.
9 Innebär att program från olika leverantörer kan kommunicera med
varandra.
9 SIE-standarden samordnas med BAS-kontoplanen och Skatteverkets SRUkoder.
9 Programföretag kan koncentrera sig på en standard istället för individuella
lösningar för varje program.
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Föreningen SIE-gruppen
SIE-gruppen är en intresseförening för utveckling och administration av SIE-formatet. Föreningen har
drygt hundratalet medlemmar som företrädesvis representerar den svenska programvaruindustrin,
revisionsbranschen samt några olika branschorganisationer.

Föreningens ändamål är:
9 att utarbeta och underhålla standardiserade filformat.
9 att tolka och sprida information om en standardiserad överföring
av redovisningsdata.
9 att verka för en effektiv och entydig tillämpning av de
standardiserade formaten.
9 att tillvarata medlemmarnas intressen kring en standardiserad
dataöverföring.
9 att främja rationella metoder i fråga om kommunikation mellan
ekonomiadministrativa program i olika miljöer.

Målsättningen för SIE-standarden är:
9 att två skilda ekonomiadministrativa tillämpningar ska kunna
kommunicera utan svårigheter. Det ska räcka med att undersöka om
båda hanterar SIE-filer av en viss typ för att säkerställa en felfri daglig
rationell drift.
9 att filformatet ska kunna utökas utan att filer exporterade enligt
tidigare versioner av standarden blir oläsbara.
9 att filerna ska vara generella, ha en begriplig uppbyggnad och lätt
kunna läsas utan speciell programvara.
9 att det ska vara enkelt att skriva exporterande och importerande
program i de flesta programmeringsspråk.

Ytterligare information
Besök SIE-gruppens hemsida eller e-posta oss för att beställa till exempel formatdokumentation eller
kontrolltalsdefinition. Vill Du ansöka om medlemskap gör Du det enklast via vår e-post.

SIE-gruppens hemsida: www.sie.se E-post: info@sie.se

