Kāpēc e-rēķini?
Ko mēs par tiem zinām, un ko - nē…

Kas tad īsti ir e-rēķins?
http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/termini/elektronisks-rekins-e-rekins-45574.html
Elektronisks rēķins (e-rēķins) ir elektronisks darījuma dokuments, kas ietver norēķina
informāciju. Ir divi elektronisko rēķinu veidi:
1) elektroniskie faktūrrēķini saskaņotā formātā, kas ļauj automātiski apstrādāt datus. Piegādātāji
un saņēmēji tos var nosūtīt viens otram tiešā veidā vai izmantojot pakalpojumu sniedzējus vai
elektronisku banku pakalpojumu sistēmu;
2) elektroniskie rēķini formā, kas nav piemēroti automātiskai apstrādei (piemēram, e-pasts,
e-pastam pievienotie PDF, TIF, JPEG vai citu formātu dokumenti).
Grozījumi Publisko iepirkumu likumā
1.
Papildināt 1.pantu ar jaunu 51.punktu šādā redakcijā:
“51) elektroniskais rēķins – rēķins, kas izsniegts, nosūtīts un saņemts strukturētā
elektroniskā formātā, kas ļauj to automātiski un elektroniski apstrādāt;”
…Vienkārši ieskanēts, nokopēts vai kā citādi elektroniskā veidā atvasināts attēla fails nav
jāuzskata par elektronisko rēķinu šīs definīcijas izpratnē.

PDF rēķins
nav e-rēķins...
Sūtot PDF rēķinus to izsūtītāji rēķinu apstrādes izmaksas pārliek uz rēķina saņēmēju…
PDF rēķins nav optimāls risinājums juridisku personu savstarpējai sadarbībai

Daži mīti par un ap e-rēķiniem
E-rēķinam ir jābūt elektroniski parakstītam

Daži mīti par un ap e-rēķiniem
Patlaban e-rēķinu standartos valda haoss. Jāsagaida, kad visiem
obligāti būs jāizmanto viens «Eiropas oficiālais» e-rēķina standarts –
kamēr tā nav – darīt neko nevar, nav vērts utt
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/55/ES (2014.gada 16.aprīlis) par elektroniskajiem rēķiniem
publiskā iepirkuma procedūrās.
Stājās spēkā 2014.gada 26.maijā
Ieviešanas termiņš dalībvalstīs 2018. gada 27.novembris
Patlaban pie Nacionālā e-rēķinu standarta izstrādes darbojas Valsts Kase kopā ar LIKTA u.c.
Daudzi komercuzņēmumi un valsts un pašvaldības iestādes izmanto e-rēķinus jau sen. Piem. Rīgas Dome –
kopš 2011.gada.

E-rēķini ir sarežģīta būšana – mūsu uzņēmums ar to galā netiks.
Un nav vēl zināms, vai tie vispār līdz mums tiks…

E-rēķini nāk
Taču Uzņēmums e-rēķinu laukā nav
viens
Ir pietiekami daudz citu spēlētāju,
kas ir gatavi palīdzēt – ERP sistēmu
izstrādātāji un uzturētāji, e-rēķinu
operatori, bankas u.c.

Par un ap e-rēķiniem
Ar ko sākt?

Daži mīti par un ap e-rēķiniem
Papīra rēķini vienalga jāglabā… Ko ar čekiem?
2017.gada 22.novembra grozījumi likumā «Par grāmatvedību»
3. 10. pantā
izteikt sesto daļu šādā redakcijā:
"Uzņēmumam ir tiesības šā panta pirmajā daļā minēto dokumentu
(gada pārskatu, inventarizācijas sarakstu, grāmatvedības reģistru,
grāmatvedības organizācijas dokumentu un attaisnojuma
dokumentu) papīra formā (turpmāk - oriģinālais dokuments) pārvērst
elektroniskā formā. Elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā vidē
pārvērstajam dokumentam ir tāds pats juridiskais spēks kā
oriģinālajam dokumentam, un uzņēmumam ir tiesības iznīcināt
oriģinālo dokumentu…

Daži mīti par un ap e-rēķiniem
Ieviesīs oficiālo e-adresi un viss atrisināsies pats no sevis…
Oficiālās elektroniskās adreses likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi
2.pants. Likuma mērķis
Likuma mērķis ir nodrošināt drošu, efektīvu un kvalitatīvu elektronisko
saziņu un elektronisko dokumentu apriti starp valsts iestādēm un
privātpersonām.

Rēķins pēc savas būtības ir grāmatvedības attaisnojuma dokuments
un nevis sarakstes/komunikācijas dokuments
Visa veida dokumentu likšana viena grozā var radīt sūtījuma satura
identifikācijas problēmas
Citas valstis parasti izvēlas nodalīt rēķinu plūsmu no citiem
dokumentiem. Bieži e-rēķinu piegāde valstij tiek uzticēta
komersantiem – e-rēķinu operatoriem
Atbildība ?

Daži mīti par un ap e-rēķiniem
Viss, kas nepieciešams Eiropas e-rēķinam ir spēja apstrādāt rēķina failu
Direktīva nosaka, ka arī rēķina piegādes kanālam jābūt atbilstošam noteiktām prasībām
Piegādātājam no citas ES valsts ir jābūt iespējai izmantot publiski pieejamu reģistru
ar e-rēķina saņemšanas adresēm

FITEK PATREIZĒJIE TIRGI

Tirgus līderis

EKSPORTA TIRGI

Baltijas un Balkānu tirgos
pārdošanas un piegādātāju rēķinu risinājumos

Mūsu klienti
Vadošie telekomunikāciju uzņēmumi, bankas,
publiskais sektors (iesk. visas Igaunijas valsts iestādes
un organizācijas), pakalpojumu sniedzēji u.c.

150+

1000+

240+

20 m€

miljonu apstrādātu rēķinu un
citu dokumentu gadā

klientu Baltijā, Ziemeļvalstīs
un citur

augsti kvalificētu speciālistu
6 valstīs

plānotie ieņēmumi
2018. gadā

Fitek nodrošina rēķinu apstrādes
un finanšu pakalpojumus vairāk kā

20 gadu

