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eRačun
Aktivnosti GZS
 Leto

2001 eSlog-1 (SETCCE) – aktivna uporaba izmenjave
eRačunov med GD (Mercator, Petrol…..)

 Nadaljnji

razvoj eSlog (ZZI, ZIT, MF…..)

 Slovenski

nacionalni forum za eRačun

 Center

za ePoslovanje Slovenije (epos.si)

 Digitalno

inovacijsko stičišče (DIHs)

 IKT

podjetja v okviru ZIT, ZRS ter ostala združenja, ki podpirajo
in koordinirajo aktivnosti

 GZS

vodi nacionalni register prejemnikov in izdajateljev
eRačunov
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eRačun – eSLOG-2
Aktivnosti GZS
 GZS

aktivno sodeluje pri razvoju in povezovanju na področju



standardizacije eSloga



projekta ROSE 2 "Readiness Of Slovenian E-invoicing 2"
(omogoča avtomatizacijo celotnega procesa od naročila do
plačila v javnem sektorju in gospodarstvu)



vključenost Slovenije v mednarodne tokove izmenjave
eRačunov v EU in izven, ter prilagajanje specifikam različnih
držav - bizBox je zagotovil točko national crossborder business
HUB po Peppol Standardu, ki ga zahteva EU komisija. Za več sto
podjetij je že zagotovljena izmenjave po eSlog standardu z
sosednjimi ali drugimi državami (Italija - UBL, Hrvaška - UBL,
Nemčija – xRehnung, Španija – Peppol,,…)
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eRačun – eSLOG-2
Pripravljenost podjetij na obvezen način izdajanja eRačunov
 Vse gospodarske družbe, ki danes delajo z javno upravo so
sposobne samostojno izdati eSlog 2.0 račun. Prejem pa ni vedno
podprt.
 Mesečno se trenutno elektronsko strukturirano izmenja med 15%
do 20% B2B računov (brez eMail – ePošte)
Ocena prihrankov (ROI)
 Prihranki pri avtomatski izdaji in izmenjavi strukturiranih eRačunov
napram papirju so cca. 70% na dokument (če uporabimo
plačljivo eIzmenjavo)
 Obdelava podatkov pri knjigovodenju in računovodju pomeni
večjo ažurnost, manjšo možnost napak, hitro analiziranje……
 Dodaten strošek in prilagoditev bo z Fiskalizacijo B2B računov
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eRačun – eSLOG-2
Obseg potrebnih prilagoditev iz naslova zakonske uvedbe e-računov
in časovna izvedljivost.


Ocenjujemo, da ima 90% poslovnih subjektov implementirano
funkcijo izdaje in prejema eRačunov, je pa trenutna uporaba zelo
majha



ERP sistemi so pripravljeni na fiskalizacijo, ki bo po oceni ZIT možna v
3 mesecih od vzpostavitve tesnega sistema na FURS…(struktura
davčnih blagajn).



Čez mejnost je že zagotovljena



Pomembnost Priporočil standarda eSLOG-2 https://www.epos.si/eslog z vidika
izmenjave dokumentov (eNaročilnica, eDobavnica, eRačuna…),
varnostnih elementov, ovojnice in načina hrambe….
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eRačun – eSLOG-2
Kakovost medresorskega dialog


Forum za eRačune dela odlično, ker vključuje uporabnike in
ponudnike ter je tako primer dobre prakse sodelovanja med
deležniki. GZS, MF in UJP delujejo zelo povezovalno in odprto.



GZS podpira uvedbo obvezne izdaje eRačunov, pričakuje pa
sodelovanje vseh deležnikov pri izobraževanju, razumevanju
področja in vzpostavitvi zaupanja, predvsem pri uporabnikih MSP.
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