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Direktiva 2014/55/EU 

Direktiva 2014/55/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o izdajanju elektronskih
računov pri javnem naročanju določa, da morajo zavezanci za javna naročila sprejeti račun, če je ta izdan v
elektronski obliki v evropskem standardu.

Pričetek veljavnosti: 28. november 2018

Zavezanci po direktivi

Vsi zavezanci za javno naročanje:

• Vsi proračunski uporabniki (2.807 trenutno aktivnih). 

• Javna podjetja, ki opravljajo eno ali več dejavnosti na infrastrukturnem področju (269 trenutno aktivnih).

• Določene izjeme (pogodbe za storitve, ki so zaupne narave idr.).
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Direktiva 2014/55/EU 

Cilji Direktive

Odpraviti tržne in trgovinske ovire, ki so nastale kot posledica različnih nacionalnih pravil in standardov:

• Zmanjševanje papirnega poslovanja

• Pospeševanje elektronskega poslovanja

• Racionalizacija in poenostavitev elektronskega poslovanja

• Avtomatizacija poslovanja

• Uvajanje enotnih standardov e-računov

• Uvajanje enotnejših standardov elektronskih poti

• Delovanje enotnega digitalnega trga EU
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Direktiva 2014/55/EU 

Razlogi za sprejem Direktive

• Velik obseg papirnega poslovanja

• Veliko različnih vrst in vsebin računov

• Različni nacionalni standardi e-računov

• Različni nacionalni sistemi izmenjave e-računov

• Nepovezljivost nacionalnih standardov izmenjave e-računov

• Pravna negotovost in veliki stroški gospodarstva
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Direktiva 2014/55/EU 

Evropski standard (EN 16931)

Evropska organizacija za standarde je pripravila evropski standard:

• Tehnološko nevtralen

• Združljiv z ustreznimi mednarodnimi standardi

• Upošteva potrebo po varstvu osebnih podatkov

• Omogoča vzpostavitev praktičnih, uporabniku prijaznih, prožnih in stroškovno učinkovitih sistemov za izdajanje 
e-računov

• Upošteva potrebe malih in srednjih podjetij

• Primeren za uporabo v trgovinskih poslih med podjetji. 
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Direktiva 2014/55/EU 
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Cilji in namen ukrepa ROSE

Readiness Of Slovenian E-invoicing

Omogočiti pomoč izvajalcem javnih storitev (proračunskim uporabnikom in drugim zavezancem za javno
naročanje) pri izpolnitvi obveznosti, da morajo prejeti e-račun, ki jim je poslan v EU standardu,in zagotoviti pogoje
za skladnost z EU standardom in Direktivo 2014/55/EU o e-računih pri javnem naročanju.

Namen ukrepa ROSE "Readiness Of Slovenian E-Invoicing” je uveljavitev e-računa v skladu z novo sprejetim
evropskim standardom (EN 16931) o elektronskih računih do konca maja 2018 v javnem sektorju in gospodarstvu.
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Aktivnosti

• Sprejem novega nacionalnega e-računa eSlog 2.0, ki bo usklajen z novim evropskim standardom 

• Nadgradnja vstopne točke za e-račune pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila za prejemnike, ki so 
proračunski uporabniki

• Izvedba platforme za izmenjavo e-računov za izvajalce javnih storitev, ki niso proračunski uporabniki (vključno 
s povezavo z EPR sistemi) 

• Vzpostavitev 2 točk dostopa v PEPPOL in eSENSE mrežo e-dostave 

• Vzpostavitev slovenskega registra prejemnikov e-računov 

• Promocija in usposabljanje pri uvedbi prejemanja e-računov, poslanih v EU standardu
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CEN/TC 434 Objavljeni standardi

Slovenski SIST objavil EN 16931 kot slovenski standard 1. oktobra 2017

Standard Opis

EN 16931-1:2017
Elektronsko izdajanje računov - 1. del: Semantični podatkovni model ključnih 

elementov elektronskega računa

CEN/TS 16931-2:2017
Elektronsko izdajanje računov - 2. del: Seznam sintaks, ki ustrezajo standardu 

EN 16931

CEN/TS 16931-3-1:2017
Elektronsko izdajanje računov - 3-1. del: Metodologija za mapiranje ključnih 

elementov elektronskega računa

CEN/TR 16931-4:2017
Elektronsko izdajanje računov - 4. del: Smernice za interoperabilnost

elektronskih računov pri prenosu

CEN/TR 16931-5:2017

Elektronsko izdajanje računov - 5. del: Smernice o uporabi sektorskih ali 

nacionalnih razširitev v povezavi z EN 16931-1, metodologija, ki naj se 

uporablja v dejanskem okolju
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Podpora naslednjim vrstam poslovnih procesov:

• P1:   zaračunavanje blaga in storitev za naročila, na podlagi pogodbe

• P2:   periodično zaračunavanje blaga in storitev na podlagi pogodbe

• P3:   izdajanje računov za izdajo naključnega naročila (naročilnica);

• P4:   predplačilo;

• P5:   plačilo na kraju samem;

• P6:   plačilo pred dostavo;

• P7:   računi s sklici na dobavnico;

• P8:   računi s sklici na dobavnico in sprejemnico;

• P9:   kreditne račune ali račune z negativnimi zneski; 

• P10: korektivno fakturiranje (odpoved/popravek računa);

• P11: delno in končno izdajanje računov;

• P12: Samoizdajanje računa.
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Prejem računa v eSlog 2.0

• Zmožnost prejema e-računa v eSlog 2.0 - skladnost z direktivo

• Prehodno obdobje eSlog 1.6.1 in eSlog 2.0

• Zagotovitev interoperabilnosti

• Podpora prejema e-računov v eSlog 2.0 vsem

• Ne glede na to ali informacijski sistem podpira novi standard

• Pospešitev uvedbe in razširjenosti eSlog 2.0

• Sodelovanje s ponudniki informacijskih rešitev in ponudniki e-poti

• Ukinitev Ad-hoc prilagoditev standarda
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Obveznost prejema drugih sintaks

• Sprejem sintaks

• Oasis UBL 2.1

• UN/CEFACT (CII verzija 2.0)

• Mapirne tabele

• Oasis UBL 2.1 → eSLOG 2.0

• UN/CEFACT (CII verzija 2.0) → eSLOG 2.0

• is UBL 2.1

• UN/CEFACT (CII verzija 2.0)
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Okolje za prejem e-računov v eSlog 2.0

Exchange Hub

EN 16931

Zavezanci za javno naročanje, 
ki niso proračunski uporabniki

Proračunski uporabniki

UJP 
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UJP/Exchange hub

• Temelji na obstoječih dobrih praksah

• Uporabnikom bo omogočeno:

• Avtomatiziran prejem e-računa

• Pošiljanje e-računa

• Interoperabilnost standardov

• Poizvedovanje po registru

• Pregled vizualizacije
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UJP/Exchange hub - funkcionalnosti

• Odprta rešitev

• Omogočena integracija z ERP sistemi in drugimi računovodskimi aplikacijami

• Dokumentacija za integratorje

• Omogočena transformacija na podlagi mapirnih tabel

• eSlog 2.0 ↔ eSlog 1.6.1

• Oasis UBL 2.1 → eSlog 2.0

• UN/CEFACT (CII verzija 2.0) → eSlog 2.0

• Integracija z enotnim registrom prejemnikov e-računov

• Podpora vizualizaciji računa v eSlog 2.0 
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eRegister prejemnikov e-računov

Vodenje informacij o prejemnikih in njihovih predalih za prejem e-računov preko varnih elektronskih poti, ki
zagotavljajo zanesljivo, sledljivo in varno dostavo e-računov.

• Avtomatizacija ePoslovanja z računi

• Dvig transparentnosti ePoslovanja in podatkov o partnerjih 

• Poenostavitev ePoslovanja

• Odprava ročnega dela za pošiljatelje e-računov 

• Odprava nujnih dogovorov med poslovnimi pošiljatelji in prejemniki 

• Promocija varnih ePoti in varnega elektronskega poslovanja 

• Poenostavljeno poslovanje s Tujino (za tuje pošiljatelje)
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Funkcije registra

• Prijava ali vpis v register z pristankom za objavo prejemnika 

• Preko ponudnikov izmenjave ali poslovnih aplikacij 

• Preko spletnega ali papirnega obrazca 

• Vodenje informacij o prejemnikih (brez fizičnih oseb) 

• Organizacija z davčno številko za glavno lokacijo 

• Ponudnik ePoti

• ID predala (opcijsko)

• Storitve in spletni vmesnik za poizvedbe po prejemnikih 

• Avtomatsko preverjanja in validacija prejemnikov iz aplikacij

• Spletni vmesnik – iskalnik po parterjih 

• Večjezičnost (EN in SLO)
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Pozitivni učinki ukrepa ROSE

• Racionalizacija in poenostavitve e-poslovanja v EU

• Avtomatizacija poslovanja z e-računi.

• Zmanjševanje ogljičnega odtisa z brezpapirnim poslovanjem.

• Povečevanje transparentnosti poslovanja in zmanjšanje tveganj za neracionalno porabo javnega denarja.

• Odpiranje trgov javnih storitev v EU in večja konkurenčnost.

• Cenejše in bolj kakovostne javne storitve za državljane in gospodarstvo Slovenije/EU.

• Povezovanje institucij, državljanov in gospodarstva Evrope zaradi zagotavljanja trajnostnega razvoja, blaginje, 
ustvarjanja delovnih mest in izboljšanja življenja.
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Informacije

• http://www.ujp.gov.si/ - Javne objave/Javne objave UJP

• http://www.roseslovenia.eu/ 

• rose@slovenskieracun.si

• e-racun@ujp.gov.si
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Hvala za pozornost!

Vprašanja?

Pripombe?

Predlogi?


