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• 4 valstis 

• Mākoņdatēta sistēma

• Sadarbības platforma

• Integrācijas partneri 
• On-line banking, piegādātāju 

rēķinu digitalizācija, u.c.



Mūsdienīgs uzņēmums

● Reālā laika dati 

● Mobilitāte

● Datu ievade – maksimāli automatizēta

● Savstarpēji integrētas sistēmas



Reālā laika ekonomika

• Darījumi starp pusēm digitālā formā

• Pārsvarā automātiski ģenerēti

• Realizēti reālajā laikā no biznesa un IT 
apstrādes viedokļa

• Uzņēmumiem, valsts pārvaldes institūcijām un 
iedzīvotājiem tas nozīme, kā pasūtījums, 
pasūtījuma apstiprinājums, rēķins un apmaksa 
no sistēmas uz sistēmu plūst bez kavēšanās



«Bezpapīru» grāmatvedība

• Rēķini – manuāla datu ievade
• PDF, Word, Excel

• Piegādātāju rēķinu digitalizēšana
• Kļūdas

• Cena

• Laiks



E-rēķins

E-rēķins ir strukturēts 

elektronisks dokuments, kas 

izveidots un apstrādājams 

mašīnlasāmā veidā



ES Direktīva 2014/55/ES

• Kopš 2020. aprīļa ES valstu tiešās pārvaldes 
iestādēm publiskajos iepirkumos jāspēj 
pieņemt elektroniskos rēķinus

• Noteikts vienots ES e-rēķinu standarts

• Latvijas e-rēķinu standarts: 
MK noteikumi Nr. 154 - Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētais Eiropas Savienības 
standarts LVS EN 16931-1:2017 "Elektroniskie rēķini. 1. daļa. Elektronisko rēķinu pamatelementu 
semantisko datu modelis" un ar to saistītā tehniskā specifikācija LVS CEN/TS 16931-2:2017 
"Elektroniskie rēķini. 2. daļa: Standartam EN 16931-1 atbilstošo sintakšu saraksts"



No uzņēmuma viedokļa



E-rēķinu priekšrocības

• Rēķinu saņemšana:

• Nav nepieciešama manuāla ievade

• Samazinās kļūdu skaits

• Samazinās izmaksas

• Rēķinu ātrāka nonākšana grāmatvedībā

• Samazināts nozaudēto rēķinu skaits

• Atskaišu precizitāte



E-rēķini Latvijā / Somijā

Latvija Somija

• E-rēķinu ieviešana sākās jau pag.gs. 90-tajos 
B2B sektorā

• Finvoice and Teapps ir Somijas nacionālie 
e-rēķinu standarti, kuru 3.0 versija ir 
saskaņota ar Eiropas Savienības standartu 

• Kopš 2020. aprīļa valsts pārvaldes institūcijas 
un privātie uzņēmumi drīkst pieprasīt visus 
rēķinus sūtīt tikai e-rēķina formā;

• E-rēķinu operatori: Apix, Pagero, Basware, 
OpusCapita, Maventa;

• Latvijas e-rēķinu standarts balstīts uz ES 
e-rēķinu standarta

• Kopš 2020. gada aprīļa valsts pārvaldes 
institūcijām publiskajos iepirkumos jāspēj 
pieņemt e-rēķini

• E-rēķinu operatori: Fitek, Omniva, 
Telema, Latvija.lv e-rēķini



E-rēķinu infrastruktūra
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No valsts viedokļa



Valsts iepirkumi

• E-rēķinu saņemšana:

• Nav nepieciešama manuāla ievade

• Samazinās kļūdu skaits

• Samazinās izmaksas

• Rēķinu ātrāka nonākšana grāmatvedībā

• Samazināts nozaudēto rēķinu skaits

• Atskaišu precizitāte



Tendences nodokļu administrēšanā

• «Clearance» modelis (Itālija):

• E-rēķina sūtīšana pircējam «caur» nodokļu 
administrācijas portālu

• Samazinās izmaksas uz retrospektīviem auditiem

• Var automatizēt nodokļu nomaksas kārtību

• Samazinās krāpšanu skaits



Soļi e-rēķinu ieviešanas paātrināšanai

1. Reālā laika dati - uzņēmējiem pašiem aktīvāk sākt ieviest 
e-rēķinus

2. E-rēķins obligāts B2G

3. E-rēķins obligāts B2B

4. Nodokļu administrēšana reālajā laikā
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