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E-Invoices CEF Projekta tvērums
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1. e-rēķinu integrācija e-adresē, kas nodrošinās drošu e-rēķinu saņemšanu un
nosūtīšanu
2. Latvija.lv sadaļa «e-rēķini» -> e-rēķinu iesniegšanai un saņemšanai caur e-adresi

3. Savienojums ar PEPPOL piekļuves punktu e-rēķinu apmaiņai starp Latviju un
citām ES dalībvalstīm

Publisku API bibliotēku izstrādāšana e-rēķinu iesniegšanai un saņemšanai ārējās
(resursu vadības, grāmatvedības u.c.) sistēmās.

Projekta popularizēšana un rezultātu izplatīšana: rīcības rezultātu reklāma,
izmantojot sociālos medijus un semināru organizēšana

e–rēķinu normatīvās bāzes analīze un nepieciešamo likumdošanas izmaiņu
identifikācija un virzība
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E-adreses pielāgošana

E-adreses ziņojums 

<DocumentKindCode>********</DocumentKindCode>

pdf, .doc, .docx, .odt, .ods, .odp, .jpeg, .jpg, .png, .tiff, 

.tif, .edoc, .xlsx, .pptx, .txt u.c.

E-adreses ziņojums – e-rēķins 

$

<DocumentKindCode>EINVOICE</DocumentKindCode>

XML

PDF (no latvija.lv formas)

! Jauns dokumenta veids
Speciāli e-rēķinu apritei ir izveidots jauns dokumenta veids – EINVOICE, kas ir jāizmanto, veicot e-rēķinu nosūtīšanu 
e-adresē 
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$

! Dokumentu plūsmu administrēšana

Galvenais adresāts ar pieslēgumu
piem., VRAA

Galvenais adresāts ar 
pieslēgumu

piem., VRAA

? <DocumentKindCode> ?

Apakšadresāts ar atsevišķu 
pieslēgumu

piem., VRAA E-RĒKINI

$

Esošajam pieslēgumam ir iespējams piešķirt tiesības, kas dos iespēju lietotājiem pašiem veidot apakšadresātus

E-adreses pielāgošana

DVS

DVS

RVS

RVS



E-rēķinu veidošanas forma

• E-rēķina izveidošana «no nulles» vai atsevišķi izveidota e-rēķina augšupielāde

• E-rēķina validēšana pirms nosūtīšanas

• E-rēķina izveidošana mašīnlasāmā formātā (XML) un cilvēkam lasāmā formātā (PDF)

! Formas funkcionalitāte



E-rēķinu veidošanas forma



Iespējamās e-rēķinu plūsmas

E-rēķinu forma 
latvija.lv

Juridiska persona e-rēķinu varēs nosūtīt no
savas sistēmas uz iestādes e-adresi, vai arī,
izmantojot e-rēķinu formu portālā latvija.lv.
Saņemt e-rēķinus varēs attiecīgi, vai nu savā
sistēmā, vai e-adreses kontā portālā latvija.lv

Fiziskā persona e-rēķinu varēs izveidot un
nosūtīt, izmantojot e-rēķinu formu portālā
latvija.lv.
Saņemt e-rēķinus varēs savā e-adreses kontā
portālā latvija.lv

Ārzemju komersants sūtīs e-rēķinu, izmantojot
PEPPOL Piekļuves punktus (Access Point). E-
rēķinu operatori, kas nodrošina PEPPOL
piekļuves punkta pakalpojumus, izmantojot
speciālu e-adreses slēgumu, novirzīs e-rēķinu
noteiktam e-adreses adresātam (iestādei).

PEPPOL 

Piekļuves 
punkts

Ārzemju
komersants

Juridiska 

persona

E-adrese

Iestāde

Fiziska persona

Iestāde e-rēķinu varēs nosūtīt no savas
sistēmas uz fiziskas vai juridiskas personas e-
adresi, vai arī, izmantojot e-rēķinu operatora,
kas nodrošina PEPPOL piekļuves punkta
pakalpojumus, iestāde varēs nosūtīt e-rēķinu
ārzemniekam. Par šo iestādei būs
nepieciešams pašai noslēgt attiecīgu līgumu ar
operatoru.



Paldies par uzmanību!


