
Elektroniskie rēķini publiskā iepirkuma 

procedūrās



Kas ir e-rēķins?

Elektroniskais rēķins – rēķins, kas izsniegts, nosūtīts un saņemts 

strukturētā elektroniskā formātā, kas ļauj to automātiski un elektroniski 

apstrādāt



Elektroniskais rēķins ir rēķins, kas ir izsniegts, nosūtīts un saņemts strukturētā
elektroniskā formātā, kurš ļauj to automātiski un elektroniski apstrādāt.

Eiropas elektroniskā rēķina standarts nosaka e-rēķina pamatelementus.

Ieguvumi:

• Administratīvā sloga samazināšana – ātrāka piegāde, apstrāde, apmaksa;

• Izmaksu un personāla resursu ietaupījumi;

• Krāpšanas iespēju samazināšana;

• Ērtāka iespēja veikt pārbaudes.

Riski:

• Tirgus šo iespēju var neizmantot - lēna e-rēķinu attīstība;

• Pasūtītāju nespēja pieņemt jebkāda formāta e-rēķinus, kas atbilst standartam;

• Sasteigtu, nepārdomātu, vienreiz izmantojamu risinājumu izstrāde.
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E-rēķinu regulējums

Direktīva 2014/55/EU

Latvijas nacionālā standarta 
statusā adaptētais standarts 

LVS EN 16931-1:2017, 
16931-2:2017…

PIL / SPSIL / ADJIL / PPPL

+ MKN
Pārņemšanas termiņš:

• tiešās pārvaldes iestādes  - 18.04.2019.

• pārējie pasūtītāji – 18.04.2020.

Standarts nosaka:

• E-rēķina saturu

• E-rēķina tehnisko formātu

Paredz pienākumu pieņemt un 

apstrādāt standartam atbilstošus e-

rēķinus



Likuma regulējums
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Elektroniskie rēķini

Pasūtītājs pieņem elektronisko rēķinu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par

piemērojamo elektronisko rēķina standartu un tā pamatelementu izmantošanas

specifikāciju un nosūtīšanas kārtību, kā arī, ja tas paredzēts iepirkuma līgumā, ietver

papildu elektroniskā rēķina pamatelementus atbilstoši normatīvajiem aktiem par

piemērojamo elektronisko rēķinu un tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju

un nosūtīšanas kārtību. Ministru kabinets nosaka piemērojamo elektroniskā rēķina

standartu un tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju un nosūtīšanas kārtību.”



E-rēķinu aprites cikls

ApmaksaPārbaude

Pienākums 
pieņemt, ja 

atbilst 
standartam

PiegādeIzrakstīšana

Direktīvā 

2014/55/ES noteikts 

pienākums 

MKN tvērums

Standartam LVS EN 16931 atbilstošs e-

rēķins

Pēc izvēles / t.sk. papīra 

dokuments
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Papildu izmantojamība

Izrakstīšana Pieņemšana Apstrāde ApmaksaPiegāde

E-rēķinu izrakstīšanas 

risinājums MVU

E-rēķinu izmantošana arī 

citos darījumos (tai skaitā 

starp privātpersonām)

Platformu sasaiste (portāls 

www.latvija.lv, e-adrese, EIS, 

u.c.), rēķinu validācijas 

nodrošināšana

Rēķinu apstrādes un 

saskaņošanas process (saistīts 

ar biznesa procesiem, ļauj 

pārbaudīt maksājuma 

pamatojumu)

Grāmatvedības sistēmu 

pilnveidošana – nodrošina 

piegādātāji.

VID nodokļu nomaksas kontrole

Arhivēšana


