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POVZETEK
V zadnjih nekaj letih se je elektronsko poslovanje med poslovnimi subjekti zelo povečalo,
še posebej z uvedbo e-računa. V Sloveniji prevladujejo e-računi pripravljeni po standardu
e-SLOG, ki jih lahko izmenjujemo v sistemu za izmenjevanje e-računov Združenja bank
Slovenije (ZBS). V sistemu ZBS. Sistem ZBS omogoča izmenjavo e-računov in ostalih
elektronskih dokumentov v ovojnicah, katerih obliko tudi opredeljuje standard e-SLOG. Z
dopolnitvami Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike je od leta
2015 obvezno pošiljanje računov, pripravljenih na osnovi standarda e-SLOG, vsem
proračunskim uporabnikom. Prav ta normativna ureditev je bila motivacija za pričujoče
diplomsko nalogo, ki razčleni in podrobno opiše standard e-SLOG, ovojnice in sistem za
izmenjavo e-računov ZBS. V diplomi je za splošno razumevanje standarda e-SLOG in ovojnic
podan tudi kratek osnovni uvod v jezik XML, podan pa je tudi pregled normativnega okolja
standarda e-SLOG, ter njegova kritična analiza v smislu identifikacije njegovih prednosti in
slabosti.

Ključne besede: E-dokument, E-račun, standard e-SLOG, ovojnica, sistem za
izmenjevanje e-računov, XML (Razširljiv označevalni jezik).
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SUMMARY
THE USE OF E-SLOG STANDARD FOR REPRESENTING E-INVOICES
In the past few years, especially after introducing e-invoices, there has been a significant
increase of interest in electronic commerce. In Slovenia, the majority of e-invoices follows
the e-SLOG standard and is being exchanged in the system for exchanging e-invoices
proposed by the Bank Association of Slovenia (Združenje bank Slovenije, ZBS). The ZBS
system enables the exchange of e-invoices and other electronic documents inside the socalled envelopes, the form of which is defined by the e-SLOG standard. Recent revision of
the law “Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike” prescribes
mandatory use of the e-invoices that follow the e-SLOG standard for all the invoices issued
to the national budget beneficiaries from 2015 on. This recent normative revision was the
motivation for the thesis, which provides a break down and a detailed description of the eSLOG standard, the envelopes and the ZBS system for the exchange of e-invoices. For the
general understanding of the e-SLOG standard, the thesis gives a short and basic
introduction to the XML language, an overview of the corresponding normative environment
as well as a critical analysis in the terms of its pros and cons.
Key words: E-document, E-invoice, e-SLOG standard, envelope, system for exchanging einvoices, XML (Extensible Markup Language).
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1 UVOD
V poslovnem svetu ima račun že od nekdaj pomembno mesto, saj lahko nastopa v vlogi
dokumenta, ki potrjuje ali terja plačilo storitve, blaga ali opravljenega dela. Ker je račun
tako pomemben dokument, sta pomembni tudi pristnost in varnost ter s tem način in format
izmenjave računa. Pred uvedbo elektronskega poslovanja so se računi izmenjevali v papirni
obliki, opremljeni z žigi in podpisi, pošiljanje teh računov pa je potekalo po običajni pošti. Z
uvedbo elektronskega poslovanja pa se je pojavila možnost izmenjave računa v obliki
elektronskega dokumenta, podpisanega z elektronskim podpisom, ki ima veliko prednosti
pred računom, izdanim na papirju. Tak račun se imenuje elektronski račun ali e-račun.
V okviru diplomske naloge je opisan in predstavljen najnovejši slovenski standard za
predstavitev e-računov, in sicer standard e-SLOG ter sistem Združenja bank Slovenije (ZBS),
v katerem poteka njihova izmenjava. Za to temo sem se odločil zaradi velikega zanimanja,
ki je nastalo v slovenskem poslovnem prostoru po spremembi Zakona o opravljanju plačilnih
storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU). Sprememba zakona namreč določa, da bo s
1. 1. 2015 treba vse račune, ki se bodo izstavili proračunskim uporabnikom, izstaviti v
elektronski obliki po standardu e-SLOG.
Namen diplomskega dela je predstaviti e-račun in načina njegove izmenjave ter predstaviti
standard e-SLOG ter s tem spodbuditi uporabo standarda med slovenskimi podjetji.
Poglavitni cilji diplomskega dela so predstavitev standarda e-SLOG ter predstavitev edokumentov, ki se izmenjujejo v sistemu ZBS, in tudi predstavitev sistema ZBS. Prav tako
so v diplomskem delu predstavljene osnove označevalnega jezika XML, saj je ta podlaga za
standard e-SLOG, predstavljena pa je tudi zakonska podlaga za poslovanje z e-računi.
S preučevanjem in analizo literature ter zakonodaje s področja računov e-SLOG, sem
pridobil podroben pregled teme, kar mi je omogočilo podroben opis računov e-SLOG in
predstavitev sistema ZBS ter opis normativnega okolja. Z obdelavo XML datotek v programu
Altova XMLspy sem podrobno razčlenil ovojnice e-računa in shemo računa e-SLOG in s tem
predstavil zgradbo teh dokumentov.
V začetnem delu diplomske naloge je predstavljen pojem elektronski dokument (ali na
kratko e-dokument), podana pa je tudi definicija e-računa in zakonska podlaga, ki ga enači
z računom, izdanim v papirni obliki. V nadaljevanju sta predstavljeni izmenjava edokumentov in e-računov v okviru sistema ZBS ter varnost pri izmenjavi e-računov. Podane
so tudi prednosti in slabosti e-računov in primerjava stroškov izdajanja in pošiljanja eračuna ter računa v papirni obliki. V zaključku začetnega dela je podan opis označevalnega
jezika XML, XML sheme in jezika XSLT.
V začetku tretjega poglavja so predstavljeni namen in cilji projekta e-SLOG, opisane so
naloge in rezultati posameznih skupin, ki so razvijale standard e-SLOG, podani so tudi
pomembni mejniki projekta e-SLOG in kronološki pregled zgodovine dokumentacije e-SLOG.
V nadaljevanju je opisano in pokomentirano normativno okolje standarda e-SLOG in eračunov, pri katerem je eden izmed bolj pomembnih zakonov že prej omenjeni ZOPSPU. V
1

sklopu tretjega poglavja so na kratko opisane ovojnice in kakšno vlogo igrajo v sistemu ZBS
ter sam standard e-SLOG.
Zadnje poglavje je razdeljeno na dva ključna dela. V prvem delu so s pomočjo shem ovojnic
podrobno razčlenjene ovojnice, podan je opis in primer za vsako polje v posamezni ovojnici.
S tem je omogočena boljša predstava komponent posamezne ovojnice. Drugi del je v celoti
posvečen standardu e-SLOG, kjer je razčlenjena struktura e-računa po sklopih, in sicer na
subjekte, glavo računa, postavke, povzetek davkov, vsote računa, zaključek računa in nogo
računa. Vsak sklop standarda e-SLOG je prikazan s shemami, v vsakem sklopu pa so opisani
ključni elementi. Na koncu poglavja je podana vizualizacija e-računa po standardu e-SLOG
z vsemi obveznimi komponentami.
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2 OPREDELITE TEMELJNIH POJMOV
2.1 E-DOKUMENT
Za razumevanje pojma elektronski dokument ali e-dokument je v prvi vrsti treba razumeti
pojem dokument. Dokument je pojem za en ali več zapisov, ki nosijo informacijo o neki
stvari, ti zapisi pa so lahko na kakršnem koli mediju ali formatu. Tako lahko razumemo, da
je vsak zapis, ki je zapisan na elektronskem mediju in nosi neko informacijo, tudi elektronski
dokument.
Za potrebe javne uprave oziroma za upravno poslovanje slovenska uredba o upravnem
poslovanju (v nadaljevanju UUP) v drugem členu opredeljuje pojem dokument kot »izviren
ali reproduciran (pisan, risan, tiskan, fotografiran, fotokopiran, fonografski, v elektronski
obliki ali kako drugače zapisan) zapis, ki je bil prejet ali je nastal pri delu organa in je
pomemben za njegovo poslovanje.« (UUP, 2. člen).
Nadalje UUP v drugem členu določa tudi definicijo dokumenta v elektronski obliki ali
elektronskega dokumenta, in sicer: »Dokument v elektronski obliki je vsak dokument, ki je
zapisan v elektronski (digitalni ali analogni) obliki in je prejet po elektronski poti ali na
fizičnem nosilcu elektronskih podatkov oziroma je izdelan pri organu v elektronski obliki.«
(UUP, 2. člen).
Dokument v elektronski obliki je torej elektronski dokument, zanj pa se vse bolj pogosto
uporablja okrajšava e-dokument.
V sodobnem poslovanju se večina dokumentov izdeluje v elektronski obliki. Če želimo
zagotoviti enako uporabnost elektronskih in papirnih dokumentov, je treba zagotoviti, da
bodo elektronski dokumenti berljivi na enak prostorsko in časovno neodvisen način kot
papirni dokumenti. Da je e-dokument prostorsko neodvisen, pomeni, da mora biti enako
uporaben kot papirni dokument v poljubnih okoliščinah. Časovna neodvisnost pa pomeni,
da morajo e-dokumenti ostati uporabni, dokler obstajajo ljudje, ki bi jih brali. K izpolnitvi
časovne neodvisnosti in uporabnosti v poljubnih okoliščinah veliko pripomore
standardizacija e-dokumentov, ki naj bi omogočala prenosljivost med različnimi tipi naprav,
prenosljivost med različnimi programi, ki uporabljajo e-dokumente, in dolgoživost
dokumentov, ki pa pride v poštev pri arhiviranju (Dimec, 2007).
Za izmenjavo e-dokumentov med poslovnimi partnerji se v poslovnem svetu uporablja
računalniška izmenjava podatkov ali RIP, kar odpravi potrebo po izmenjavi takih informacij
prek drugih nezanesljivih medijev (papir, faks, besedni opisi). Izmenjava prek nezanesljivih
medijev povzroča tudi dodatne stroške (tiskanje, pošta, črnilo), kar škoduje poslovnemu
procesu. Prednost RIP je tudi v tem, da lahko e-dokumente pregleduje in uporablja več ljudi
na različnih elektronskih napravah hkrati (skupna raba dokumentov). Dodatna prednost
elektronskih dokumentov je tudi, da omogočajo avtomatično obdelavo podatkov, kar je v
poslovnem svetu še kako pomembno, saj s tem pridobimo na zanesljivosti podatkov in
hitrosti obdelave (Skutnik, 2011), (Panteon Group, 2009).
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Ena od težav elektronskih dokumentov je možnost enostavnega spreminjanja in
reproduciranja dokumentov, kar otežuje zagotavljanje njihove avtentičnosti. To težavo je
mogoče relativno enostavno rešiti z infrastrukturo javnih ključev oziroma kombinacijo
digitalnih potrdil in elektronskih oziroma digitalnih podpisov.
Potencialna slabost elektronskih dokumentov je tudi njegov format, saj ni nujno, da ima
prejemnik elektronskega dokumenta programsko opremo, ki je zmožna prikazati edokument v enaki obliki kot pri pošiljatelju. Možna rešitev te težave je standardizacija oblike
e-dokumentov, tipična primera sta formata PDF (angl. Portable Document Format) in XML
(angl. Extensible Markup Language).
2.2 E-RAČUN
2.2.1 DEFINICIJA E-RAČUNA IN NORMATIVNA PODLAGA
E-račun je vrsta e-dokumenta, ki omogoča izdajanje in plačevanje računa po elektronski
poti. Ena izmed definicij pravi: »E-račun je račun izdan v standardni elektronski obliki in
skladno z zakonskimi predpisi iz tega področja. E-račun enakovredno zamenjuje račun v
papirni obliki, ki ga izdajatelj računa posreduje prejemniku računa za opravljeno storitev ali
izstavljeno blago.« (DS za e-račun in Halcom d.d., 2011).
To pomeni, da je e-račun elektronska oblika običajnega papirnega računa, ki se je dostavljal
po navadni pošti, sedaj pa izdajatelju e-računov tehnologija omogoča, da račun z vsemi
njegovimi obveznimi in neobveznimi elementi in možnimi prilogami pošilja po elektronski
poti do prejemnika. S tem se izdajatelj e-računa izogne stroškom izdelave in pošiljanju
papirnih računov ter tako privarčuje.
V nadaljevanju navajam zakonske podlage, ki omogočajo poslovanje z e-računi, in zahteve,
ki jim morajo e-računi zadostovati kot na primer pristnost izvora, vsebinsko celovitost in
čitljivost računa.
Z razglasitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost
(ZDDV-1G) 23. oktobra 2012 se je med drugim spremenil tudi 84. člen Zakona o davku na
dodano vrednost.
S spremembami 84. člena se uvaja enakovredna obravnava papirnatih in elektronskih
računov, kar naj bi odpravilo ovire za elektronsko izdajo računov in spodbudilo njihovo
uporabo. Isti člen navaja tudi, da mora biti pristnost izvora, celovitost vsebine in čitljivost
računa v papirnati ali v elektronski obliki zagotovljena od izdaje do konca hrambe računa.
Četrti odstavek 84. člena ZDDV določa, da pristnost izvora računa pomeni zagotovitev
identitete dobavitelja ali izdajatelja računa. Dobavitelj mora zagotoviti, da je račun izdal on
ali da je bil račun izdan za njegov račun, v njegovem imenu. Prejemnik, kateremu je bila
dobava opravljena, mora po potrebi zagotoviti, da je prejeti račun, račun od izdajatelja
računa oziroma dobavitelja.
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Peti odstavek 84. člena ZDDV določa, da celovitost vsebine računa pomeni, da vsebina
računa po izdaji ni bila spremenjena. To je treba zagotoviti tako na strani izdajatelja kot na
strani prejemnika računa. Celovitost vsebine e-dokumentov oz. e-računov se lahko zagotovi
z infrastrukturo javnih ključev.
Za elektronski račun je treba zagotoviti tudi čitljivost, kar pomeni, da ga lahko človek
prebere. Pri elektronskih računih je ta pogoj izpolnjen, če je račun na zahtevo mogoče
prikazati v razumnem času v berljivi obliki na zaslonu ali v tiskani različici (ZDDV-1G, 84.
člen).
»Vsi računi, ki so ustvarjeni v elektronski obliki, se v skladu z opredelitvijo ne štejejo za
»elektronski račun«. Računi, ki so ustvarjeni v elektronski obliki, na primer z računovodsko
programsko opremo ali programsko opremo za obdelavo besedil, in ki so poslani in prejeti
v papirni obliki, niso elektronski računi.« (SAOP).
Pomembno je razumeti, da ni vsak račun, ki je oblikovan in poslan v elektronski obliki eračun, saj je prav za e-račun (v nadaljevanju račun e-SLOG) značilna avtomatska obdelava
v sistemu za plačevanje in računovodskem sistemu, medtem ko se račun, izdelan v
elektronski obliki (kot primer PDF) in poslan po elektronski pošti, ne obdela avtomatsko in
je za obdelavo potreben ročni vnos podatkov.
Med račune e-SLOG štejemo račune, ki so sestavljeni iz (UJP, 2014):
•
•
•

ovojnice računa e-SLOG,
računa e-SLOG v XML strukturi, oblikovanem po standardu enostavni e-SLOG 1.6,
ter poljubne priloge (na primer vizualizacija računa e-SLOG v PDF obliki).

2.2.2 IZMENJAVA RAČUNOV E-SLOG
»Izmenjava e-računa je proces posredovanja e-računa od izdajatelja do prejemnika eračuna« (UJP, 2014). Izdajatelj ali prejemnik računa e-SLOG je lahko fizična oseba ali
pravna oseba ali proračunski uporabnik, ki račun e-SLOG izda ali prejme.
Pravne in fizične osebe lahko pošiljajo račune e-SLOG prek bank, vključenih v medbančno
izmenjavo računov e-SLOG, prek procesorja Bankart ali pa prek ponudnikov elektronske
poti (ZZInet). Za pošiljanje računov e-SLOG proračunskim uporabnikom pa lahko uporabijo
portal Uprave Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju UJP), ki omogoča
neposredno pošiljanje računov e-SLOG proračunskim uporabnikom.
V okviru diplomske naloge se bomo spoznali z izmenjavo računov e-SLOG prek medbančne
infrastrukture s sistemom e-račun Združenja bank Slovenije (v nadaljevanju sistem ZBS), v
katerega so vključene vse večje banke v Sloveniji in tudi UJP.
Razlika med elektronsko izmenjavo računov in izmenjavo računov v sistemu ZBS je v tem,
da v sistemu ZBS uporabniki prejmejo račun direktno v elektronsko banko, kjer lahko račun
tudi plačajo. Posebnost sistema ZBS je avtomatska obdelava podatkov na strani prejemnika
računa e-SLOG, saj se veliko podatkov, ki so se do sedaj ročno prepisovali iz prejetega
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računa v spletno banko, avtomatsko obdela in pripravi za plačilo. S tem se izognemo
prepisovanju podatkov v spletno banko in morebitnim napakam pri prepisovanju.
Računi e-SLOG niso edini e-dokumenti, ki se izmenjujejo v sistemu ZBS. Znotraj sistema se
med udeleženci izmenjujejo tudi:
•
•
•

izjava izdajatelja za vključitev v sistem ZBS,
e-prijava in e-odjava o prejemanju računov,
e-povratnica.

Ti dokumenti dodajajo sistemu ZBS dodatno funkcionalnost v primerjavi z elektronsko
izmenjavo računov, saj se lahko e-povratnica po tem, ko se dostavi v banko prejemnika,
avtomatično vrne pošiljatelju računa e-SLOG s sporočilom, da je bil račun e-SLOG uspešno
dostavljen.
Vsi ti e-dokumenti se v sistemu ZBS izmenjujejo v ovojnicah. Tako se tudi račun e-SLOG,
oblikovan po standardu e-SLOG, v sistemu ZBS izmenjuje v ovojnici za račun e-SLOG
(ovojnice so podrobneje opisane v poglavju 3.3).
Preden lahko izdajatelj začne izdajati in pošiljati račune e-SLOG, mora z banko, kjer ima
odprt transakcijski račun, skleniti dogovor, da se želi vključiti v izmenjavo e-dokumentov.
Banka nato njegove podatke posreduje centralnemu posredniku (Bankart), ki izdajatelja
vključi v register izdajateljev. Konec delovnega dne se posodobljeni register posreduje
bankam, udeleženkam sistema ZBS, in se avtomatično vključi v spletno banko. Nato lahko
izdajatelj prične z izdajo računov e-SLOG.
Register izdajateljev računov e-SLOG vsebuje podatke kot so naziv, naslov in davčno
številko podjetja, ki se je prijavilo za izdajanje računov e-SLOG. Register vzdržuje podjetje
Bankart d.o.o.. Register izdajateljev je objavljen tudi v elektronskih bankah bank, ki so del
sistema ZBS.
Podobno se mora tudi prejemnik računov e-SLOG pri izdajatelju računa e-SLOG prijaviti za
prejem, kar lahko stori z e-prijavo, ki jo omogoča sistem ZBS. Po oddani e-prijavi lahko
začne prejemati račune e-SLOG. Obstaja možnost, da prejemnik računov e-SLOG e-prijavo
posreduje mimo sistema ZBS, neposredno izdajatelju računov e-SLOG.

6

Slika 1: Prijavljanje prejemnikov računov e-SLOG v sistemu ZBS.

Vir: (DS za e-račun in Halcom d.d., 2011, str. 47)

Če želi prejemnik prejemati račun e-SLOG, mora pri svoji banki izpolniti e-prijavo. Banka
vpiše prijavo v register prijav in jo preko centralnega posrednika, katerega vlogo opravlja
Bankart, posreduje banki izdajatelja računa e-SLOG. Banka izdajatelja pošlje e-prijavo
izdajatelju, e-prijava pa se vnese v njegov zaledni sistem. Ko bo želel izdajatelj izdati račun
e-SLOG prejemniku, bo imel vse podatke že na voljo v svojem zalednem sistemu. Slika 1
prikazuje prijavljanje prejemnikov računa e-SLOG v sistem ZBS.
Sistem ZBS omogoča pošiljanje in prejemanje računov e-SLOG interno med komitentoma
iste banke ter tudi izmenjavo računov e-SLOG med komitentoma različnih bank.
Pri izmenjavi znotraj iste banke izdajatelj v svojem informacijskem sistemu pripravi račun
e-SLOG ter ga uvozi v svojo e-banko in ga od tam pošlje v svojo banko, ki je v tem primeru
enaka kot banka prejemnika. Banka na podlagi prejemnikove IBAN številke pošlje račun eSLOG v e-banko prejemnika. Slika 2 prikazuje usmerjanje računov e-SLOG, kjer je banka
izdajatelja enaka banki prejemnika.
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Slika 2: Usmerjanje računov e-SLOG znotraj iste banke

Vir: (Ilić, 2010, str. 10)

Ko gre za izmenjavo računov e-SLOG med komitentoma različnih bank, je postopek
podoben kot pri izmenjavi znotraj iste banke, le da banka izdajatelja pošlje račun e-SLOG v
centralni posrednik (Bankart), ki ga nato na osnovi IBAN številke posreduje banki
prejemnika računa e-SLOG. Slika 3 prikazuje izmenjavo računov e-SLOG prek medbančne
infrastrukture (Ilić, 2010), (DS za e-račun in Halcom d.d., 2011).
Slika 3: Izmenjava računov e-SLOG prek medbančne infrastrukture

Vir: (DS za e-račun in Halcom d.d., 2011, str. 11)

2.2.3 VARNOST PRI IZMENJAVI RAČUNOV E-SLOG
Za varnost pri izmenjavi računov e-SLOG lahko poskrbimo na različne načine, na primer s
šifriranjem in kodiranjem, obvezno pa je digitalno podpisovanje računov e-SLOG in drugih
e-dokumentov z uporabo infrastrukture javnih ključev (IJK). IJK nudi šifriranje podatkov in
digitalno podpisovanje dokumentov z uporabo sistema javnih in zasebnih ključev.
Za zagotavljanje verodostojnosti se v IJK uporabljajo digitalna potrdila, ki jih izda
pooblaščen izdajatelj digitalnih potrdil in zagotavlja verodostojnost potrdila. Digitalno
potrdilo predstavlja enolično povezavo med imetnikom in javnim ključem ter vsebuje vse
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osnovne podatke o imetniku in javnem ključu. Digitalna potrdila služijo identifikaciji in
preverjanju identitete podpisnika na osnovi njegovega javnega ključa. Vsak imetnik
kvalificiranega digitalnega potrdila ima par ključev, javni in zasebni ključ.
Za digitalno podpisovanje dokumenta je potreben zasebni ključ, s katerim se dokument
podpiše, pri preverjanju podpisa pa se uporabi javni ključ. Javni in zasebni ključ tvorita
edinstven par ključev, saj lahko z javnim ključem, ki je par zasebnega ključa, preverimo
dokument, ki je bil podpisan z zasebnim ključem. Digitalno potrdilo ali certifikat je torej
struktura podatkov, ki povezuje imetnika z njegovim ključem. Za zagotavljanje
verodostojnosti in celovitosti dokumenta uporabimo digitalni podpis s kvalificiranim
digitalnim potrdilom. Digitalni podpis s kvalificiranim digitalnim potrdilom je veljavna
alternativa klasičnemu podpisu (Ilić, 2010), (Halcom d.d.), (Adams & Lloyd, 1999).
V slovenski terminologiji enačimo elektronski podpis z digitalnim podpisom zato je v
nadaljevanju uporabljen termin elektronski podpis.
V poslovnem svetu je lastnoročni podpis osnova za zagotavljanje pristnosti dokumenta, pri
elektronskem poslovanju pa lastnoročni podpis nadomešča elektronski podpis.
Enakovrednost lastnoročnega in elektronskega podpisa v Sloveniji ureja 15. člen Zakona o
elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP-UPB1), ki pravi:
»Varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom, je glede podatkov v
elektronski obliki enakovreden lastnoročnemu podpisu ter ima zato enako veljavnost in
dokazno vrednost.« (ZEPEP-UPB1, 15. člen).
Uporaba elektronskega podpisa, overjenega s kvalificiranim digitalnim potrdilom, je
obvezna, ko gre za izmenjavo računov e-SLOG in ostalih e-dokumentov med dvema
informacijskima sistemoma.
Aplikacija za izmenjavo računov e-SLOG mora poskrbeti da so podpisani podatki, ki so
namenjeni računalniški obdelavi, podpisana pa mora biti tudi vizualizacija elektronskega
dokumenta. Podpis mora vsebovati dve referenci. Oblika podpisa je oviti podpis, kar
pomeni, da je podpis del dokumenta.
Vsebina e-dokumenta je lahko šifrirana. Šifrirano sporočilo mora biti usklajeno s standardom
W3C XML Encryption. Aplikacija mora poskrbeti, da se šifrira korenski element e-dokumenta
in se za šifriranje uporablja kombinacija asimetričnega in simetričnega šifriranja. Za
šifriranje podatkov s simetričnim ključem se uporablja algoritem 3DES/CBC. Za šifriranje
simetričnega ključa se uporablja algoritem RSA (DS za e-račun in Halcom d.d., 2011).
2.3 PREDNOSTI IN SLABOSTI RAČUNOV E-SLOG
V poslovnem svetu veliko dejavnikov vpliva na dobro in uspešno poslovanje, eden izmed
dejavnikov je tudi izdajanje in prejemanje računov, saj ne nazadnje so računi tisti, ki v
podjetje prinesejo denar.
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Prehod na poslovanje z računom e-SLOG ima veliko prednosti, ki se odražajo predvsem v
ceni, hitrosti, ekonomičnosti in enostavnosti poslovanja z uporabo storitev sistema ZBS.
Glavna prednost izdajanja in prejemanja računov e-SLOG je zniževanje stroškov. Z
izdajanjem računov e-SLOG se izognemo tiskanju in pošiljanju računov po pošti. Iz Tabele
1 je razvidno, da predstavlja največji strošek pri papirni izdaji računov dejansko pošiljanje
računov po pošti, ta strošek je pri računih e-SLOG veliko manjši. Za primerjavo cen sem
uporabil cene po cenikih treh ponudnikov papirja, kuvert in kartuš, za znamke sem uporabil
ceno Pošte Slovenije d.o.o. ter za ceno izdaje enega računa e-SLOG sem uporabil poprečno
ceno storitve treh bank ( 0,31 €). Tabela 1 prikazuje primerjavo stroškov izdaje računov eSLOG in papirnih računov.
Tabela 1: Primerjava stroški izdaje računov e-SLOG in papirnih računov
Paprini račun

1000 Listov papirja
Strošek izdelave
(1000 računov)

Strošek pošiljanja
(1000 računov)

Seštevek

Kartuša za laserski
tiskalnik

Račun e-SLOG

0€

7,76

39,41 €

1000 Kuvert

1000 Znamk A

Cena izdaje 1000 računov
e-SLOG

17,56 €

738,00 €

310,00 €

802,73 €

310,00 €

Vir: lasten

Prihranki pri poslovanju z računi e-SLOG pa ne nastajajo samo pri izdajanju računov, ampak
tudi na stani prejemnika pri sami obdelavi računov, saj ta poteka avtomatično in tako
prihranimo čas, ki bi bil drugače porabljen za pretipkavanje podatkov računa. Možni pa so
tudi prihranki pri hranjenju računov e-SLOG, saj jih ni treba hraniti v fizični obliki, seveda
pa je pri tem treba upoštevati ustrezno zakonodajo glede rokov in načina hrambe.
Z uvedbo računa e-SLOG se pospeši tudi poslovanje, saj se račun e-SLOG takoj dostavi v
sistem prejemnika in ni treba čakati na fizični izvod računa, ki je običajno poslan po pošti.
S tem se lahko izognemo zamudam pri plačevanju računov in možni izgubi računa, kar ima
lahko za posledico tudi stroške opomina in ne nazadnje tudi prisilne izterjave.
Pri poslovanju z računi e-SLOG se lahko izognemo napakam pri pripravi in izmenjavi
računov, saj sistem ZBS preverja pravilnost oblike računa e-SLOG s shemo XML.
Uporaba računov e-SLOG je tudi bolj prijazna do uporabnika, saj se poveča preglednost
prejetih, izdanih in plačanih računov. Prav tako pa ni nepomembno dejstvo, da se z uporabo
računov e-SLOG poveča ekološka učinkovitost podjetja.
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Obstajajo pa tudi težave pri uvajanju in v samem delovanju sistema ZBS, in sicer (Skutnik,
2011):
•
•
•

Pojavi se lahko nezaupanje in odpor zaposlenih do nove tehnologije, predvsem pri
starejši populaciji. To lahko privede tudi do motenj pri poslovnem procesu;
Prihaja lahko do napak in zamud pri uvajanju novih tehnologij;
Lahko pride tudi do tega, da poslovni partner s katerim je bil sklenjen dogovor o
izmenjavi računov e-SLOG ni naredil vsega, kar je treba za prejemanje računov eSLOG.

2.4 JEZIK XML
Jezik XML (eXtensible Markup Language − razširljivi označevalni jezik) je univerzalni jezik,
ki omogoča podajanje informacij o predstavitvi podatkov in o podatkih samih, ne omogoča
pa temeljnega procesiranja, za kar potrebujemo programske jezike. XML je bil v osnovi
ustvarjen za strukturiranje, hranjenje in prenašanje podatkov. XML postaja osnova za RIP,
saj skupaj zagotavljata univerzalno okolje za izmenjavo vseh vrst podatkov in podpira
poslovni proces.
XML je sestavljen iz dveh vrst osnovnih gradnikov:
•

•

Elementov, ki tvorijo začetne (<element>) in končne značke (</element>) ter
njihovo vsebino. Vsak element mora imeti začetno in končno značko. XML razlikuje
med velikimi in malimi črkami, tako da je razlika med imeni elementov <ELEMENT>
in <element>. Elementi ne smejo vsebovati presledkov;
Atributov, ki jih tvorijo pari ime − vrednost in ki dodatno določajo vsebino elementa.
Atributi morajo biti enolični, saj zanje veljajo enake omejitve kot za imena
elementov. Vrednosti atributa morajo biti v narekovajih.

Slika 4 prikazuje XML dokument, ki je sestavljen iz hierarhično strukturiranih elementov in
atributov (npr. atribut »fikcija«). XML dokument vedno vsebuje en korenski element (v
primeru na Sliki 4 je to element »knjiznica«), vsi ostali elementi pa morajo biti umeščeni
med začetno in končno značko korenskega elementa. Vsi elementi, ki so gnezdeni znotraj
predhodnega elementa, se imenujejo nasledniki. Pri nekaterih XML datotekah je prva vrstica
deklaracija dokumenta XML (Deklaracija dokumenta XML), ki procesorju XML pove, da je
dokument formiran kot dokument določene verzije jezika XML (Modic, 2011).
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Slika 4: Primer XML dokumenta

Vir: Lasten

Osnovni pogoj za pravilno oblikovan XML dokument (angl. well-formed document) je
njegova pravilna oblika, to pa dosežemo s tekstom in XML oznakami, ki ustrezajo sintaksi
XML. Za pravilno oblikovan XML dokument je treba upoštevati naslednja pravila (Tidwell,
2001):
•
•
•
•
•
•

Dokument XML mora vsebovati vsaj en element;
Prvi element v XML dokumentu mora vsebovati celoten dokument. Prvi
element se imenuje korenski ali angl. root element;
Če se nek element začne znotraj drugega elementa, se mora tudi zaključiti
znotraj tega istega elementa;
Vrednosti atributa morajo biti v narekovajih;
XML značke morajo vsebovati tako začetne kot končne značke;
XML značke razločujejo med malimi in velikimi črkami.

Vsa opisana pravila veljajo za vse XML dokumente, kot dodatno pa lahko za definiranje
drugih omejitev uporabljamo sheme. Sheme so tudi same po sebi XML dokumenti, prvi
element v vsakemu XML Shema dokumentu je element poimenovan »shema«. Glavni
namen XML sheme je, da definira gradnike XML dokumenta, in sicer sledeče (W3Schools,
2014):
•
•
•
•
•
•
•
•

Definira elemente, ki se lahko pojavijo v dokumentu;
Definira atribute, ki se lahko pojavijo v dokumentu;
Definira, kateri elementi so predhodniki in kateri nasledniki;
Definira vrstni red naslednikov;
Definira število naslednikov;
Definira, če je element prazen ali pa vsebuje tekst;
Definira podatkovne tipe za elemente in atribute;
Definira privzete ali fiksne vrednosti elementov in atributov.

Da je shema učinkovita, jo je treba povezati z dokumentom, ki pa mora biti skladen s to
shemo.
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XML dokument, ki je pravilno oblikovan in se drži pravil, ki so definirana v XML shemi s
katero je povezan, je veljaven (angl. valid) XML dokument. Vsi veljavni dokumenti so
pravilno oblikovani, ni pa nujno, da so vsi pravilno oblikovani dokumenti veljavni. Kot
primer: XML dokument, ki sledi vsem pravilom za pravilno obliko in sintakso XML
dokumenta, ampak ni povezan z nobeno XML shemo, je samo pravilno oblikovan, ni pa
veljaven, saj ni nobene sheme, s katero bi preverili veljavnost dokumenta. Če pa bi bil
povezan z XML shemo in bi sledil pravilom, opisanim v shemi, bi veljal za veljaven XML
dokument. Primer XML sheme za dokument iz Slike 4 je prikazan na spodnji sliki (Slika 5).
Slika 5: Primer XML sheme

Vir: lasten

Dokumentni sistem XML je po navadi sestavljen iz treh komponent (Slika 6):
•
•
•

Datoteka XML, ki je osnovna datoteka in nosi pomen informacije in vsebino;
Dokumentna shema XML, ki nam definira gradnike osnovne XML datoteke in nam
pove odnose med elementi v osnovni datoteki XML;
Datoteka XSLT, ki opravlja preslikave datotek XML v druge datoteke formata XML
ali kateri koli drug tip dokumenta, ki ga brskalnik prepozna, kot na primer HTML.
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Slika 6: Dokumentni sistem XML

Vir: (Modic, 2011, str. 22)

Datoteka XML ter shema dokumenta sta že bili razloženi, v nadaljevanju pa bom razložil,
kaj je XSLT.
XSLT ali Extensible Stylsheet Language Transformations je jezik, ki temelji na XML. XSLT
lahko XML dokumente pretvarja v HTML dokumente, druge XML dokumente, PDF datoteke,
SVG datoteke, Javansko kodo, navadno tekstovno datotek, JPEG datoteko in še mnogo
drugih. Pri XSLT se iz napisane XSLT pole stila (angl. stylesheet) definira pravila
transformacije XML dokumenta, XSLT procesor pa opravi transformacijo (Tidwell, 2001).
Na spodnjih slikah je prikazan postopek transformacije (Slika 7) XML dokumenta (Slika 8) s
pomočjo XSLT kode (Slika 9) v nov dokument, v našem primeru je to html dokument, ki pa
ga bom predstavil samo kot sliko (Slika 10).
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Slika 7: Pretvorba XSLT

Vir: (Modic, 2011, str. 25)
Slika 8: XML dokument (XML Input)

Vir: lasten
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Slika 9: XSLT koda (XSLT code)

Vir: lasten
Slika 10: Vizualizacija v html (Result document)

Vir: lasten

Znotraj sistema ZBS je račun e-SLOG oblikovan v jeziku XML in je primeren za strojno
obdelavo, vendar v taki obliki uporabniškemu pogledu ni prijazen. Za rešitev te težave se
je uveljavil način prikaza računa e-SLOG z XSLT preslikavo, ki omogoča prikaz računa eSLOG s standardnimi pregledovalniki in brskalniki, kot je na primer Mozilla Firefox. Izdajatelj
računa e-SLOG je odgovoren za povezavo med datoteko XSLT, ki omogoča vizualizacijo, in
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računom e-SLOG. Za zagotavljanje vizualizacije je priporočena objava datoteke XSLT na
spletnih straneh, lahko pa se datoteka priloži računu e-SLOG v ovojnico.
Izdajatelj lahko zagotovi vizualizacijo računa e-SLOG tudi z datoteko v formatu PDF.
Priporočljivo je, da se poleg XML računa e-SLOG pošlje še račun, vizualiziran v PDF obliki,
saj le ta omogoča prikaz računa e-SLOG prejemniku v obliki, katere je bil do sedaj že vajen.
Potrošnikom je možno pošiljati račune le v formatu e-SLOG, saj so vizualizacije v spletnih
bankah prejemnikov sposobne uporabniško prijazno prikazati le tovrstne dokumente (DS za
e-račun in Halcom d.d., 2011).
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3 STANDARDI ZA IZMENJAVO E-RAČUNOV
3.1 NAMEN IN CILJI PROJEKTA E-SLOG
E-SLOG ali elektronsko poslovanje slovenskega gospodarstva je slovenski standard za
elektronsko poslovanje, katerega cilj je bil izdelava in uveljavitev enotnih slovenskih
priporočil za elektronsko poslovanje med podjetji. Projekt e-SLOG je, na pobudo in v
sodelovanju s podjetji, izvedla Gospodarska zbornica Slovenije (GZS). S projektom e-SLOG
je GZS želela povečati uporabo elektronskega poslovanja, zvišati raven organiziranosti in
konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, predvsem pa so želeli uveljaviti elektronsko
poslovanje pri malih podjetjih. Podatke navedene v naslednjih poglavjih sem povzel iz
spletne strani (Gospodarska zbornica Slovenije, 2005).
Temeljni cilji projekta e-SLOG so bili sledeči:
•
•
•
•

Priprava in uveljavitev enotnih elektronskih dokumentov za poslovanje podjetji z
drugimi podjetji, finančnimi institucijami ter javno upravo;
Priprava in uveljavitev rešitev za varno elektronsko poslovanje z uporabo tehnologije
elektronskega podpisa;
Uveljavitev odprtih tehnoloških rešitev za velika, srednja in mala podjetja;
Promocija elektronskega poslovanja v slovenskem gospodarstvu.

V okviru projekta e-SLOG je bil za koordinacijo članov in aktivnosti odgovoren projektni
svet. Naloga projektnega sveta je bila usmerjanje poteka projekta in usmerjanje aktivnosti
posameznih delovnih skupin. Aktivnosti so bile razdeljene v štiri delovne skupine, in sicer:
delovna skupina za poslovne vsebinske standarde, delovna skupina za tehnološke rešitve,
delovna skupina za standarde plačilnega prometa in delovna skupina za elektronski podpis.
V nadaljevanju bom opisal posamezno delovno skupino in cilje skupine.
3.1.1 DELOVNA SKUPINA ZA POSLOVNE VSEBINSKE STANDARDE
Naloga delovne skupine je bila priprava vsebin in dokumentacije standardnih dokumentov
za poslovanje med podjetji. Za izhodišče so uporabili mednarodni standard za elektronsko
poslovanje EANCOM, ta je prilagojen Slovenskim razmeram in predelan v obliko zapisa XML.
Skupina je pripravila prvo XML shemo enostavnega računa. Naloga skupine je bila pripraviti
tudi račun s pripadajočimi kontrolnimi dokumenti, naročilnico, dobavnico in usposabljanje
članov projekta za uporabo dokumentov.
Delovno skupino je vodil EAN Slovenija (GS1), v njej pa so sodelovali: Krka, Lek, Mercator,
Merkur, Petrol, Pivovarna Laško in Atlantis.
Rezultati skupine za poslovne vsebinske standarde:
•
•

shema za kompleksni račun (v XML in EANCOM obliki),
shema za enostavni račun (1.3 in 1.4)(v XML obliki),
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

shema za kompleksno naročilnico (v XML in EANCOM obliki),
shema za enostavno naročilnico (v XML obliki),
shema za potrditev naročila (v XML in EANCOM obliki),
shema za povratnico,
shema za dobavnico (v XML in EANCOM obliki),
izobraževanje uporabnikov in ponudnikov,
shema kontrolnega dokumenta,
postopek za vzdrževanje shem,
dokumentacija za uporabo standardnih shem računa, naročilnice in potrdila naročila.

EAN Slovenija (GS1) je z zaključkom projekta e-SLOG prevzel vodenje skupine za
odobravanje sprememb in vzdrževanje XML shem ter s tem poskrbel za nadaljnjo
združljivost z mednarodnim standardom EANCOM.
3.1.2 DELOVNA SKUPINA ZA TEHNOLOŠKE REŠITVE
Naloga delovne skupne za tehnološke rešitve je bila priprava nabora tehnoloških priporočil
za elektronsko povezovanje. Skupina je delovala tudi kot podpora ostalim delovnim
skupinam. Zadolžena je bila za usposabljanje članov projekta. Delo skupine je zajemalo
povezovanje zahtevnih okolij ter priprave priporočila za ponudnike storitev elektronskega
poslovanja.
Delovno skupino je vodila GZS, v njej pa so sodelovali: Crea, SETCCE, IBM, Microsoft,
Skupina Atlantis, ZZI, Halcom in Pošta Slovenije.
Rezultati skupine za tehnološke rešitve:
•
•

tehnološko navodilo za povezovanje zahtevnih in enostavnih okolij,
priporočilo za pogodbeni odnos med podjetjem in ponudnikom storitev
elektronskega poslovanja.

3.1.3 DELOVNA SKUPINA ZA ELEKTRONSKI PODPIS
Delovna skupina je bila zadolžena za varnost elektronskega poslovanja. V okviru varovanja
elektronskega poslovanja so bili zadolženi za pripravo praktičnih navodil za uporabo
digitalnih potrdil v podjetjih, pripravo navodil za arhiviranje elektronskih dokumentov ter
aktivnosti za vzpostavitev enotnega sistema uporabe digitalnih potrdil.
Delovno skupino je vodil CVI (Center vlade Republike Slovenije za informatiko), v njej pa
so sodelovali: Crea, GZS, SetCCE, Inštitut za pravno informatiko, IBM in Hermes Plus.
Rezultati delovne skupine za elektronski podpis:
•
•
•
•

priročnik: Varnostne zahteve za aplikacije pri uporabi digitalnih potrdil,
priročnik: Kako uporabiti e-podpis v organizaciji,
kriterij za preverjanje rešitev za e-podpisovanje,
orodje za preverjanje e-podpisa,
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•
•
•
•
•
•
•

navodilo za varen arhiv elektronskih dokumentov,
priporočilo za format dokumenta (XML) za varen e-podpis,
priporočilo za izdelavo varnostne politike e-podpisa,
priporočilo za elektronsko podpisovanje in verifikacijo e-podpisa,
priporočilo za kriterije verifikacije aplikacije,
priporočilo za izdelavo aplikacij elektronskega podpisovanja,
pravna vprašanja elektronskega podpisa, elektronskega poslovanja in elektronskih
arhivov.

3.1.4 DELOVNA SKUPINA ZA STANDARDE PLAČILNEGA PROMETA
Temeljna naloga delovne skupine je bila standardizacija plačilnega prometa med podjetji,
bankami in državnimi institucijami. Vsebina in dokumentacija standardnih dokumentov
zajema celotno komunikacijo plačilnega prometa, statuse plačilnega naloga in vsa obvestila
s strani banke (npr. odobritve in bremenitve transakcijskega računa, izpiski itd.). Za
izhodišče je skupina uporabila vsebinski standard za plačilni promet, ki ga je pripravilo
Združenje bank Slovenije (ZBS) in so ga potrdile vse poslovne banke. Med pripravo so bile
upoštevane zahteve Ministrstva za finance in Upravo za javne prihodke (UJP) (Zupančič,
2003), (Stamenković, 2008).
Delovno skupino je koordinirala GZS, v njej pa so sodelovali: Banka Slovenije, Ministrstvo
za finance, ZBS, Banka koper, Nova ljubljanska banka, Nova Kreditna banka Maribor,
Abanka in Bank Austria Creditanstalt.
Rezultati delovne skupine za standarde plačilnega prometa med podjetji in bankami:
•
•

potrjena izhodišča in teze za pripravo standardov,
pripravljen osnutek vsebine dokumentov:
o plačilni nalog,
o preklic plačilnega naloga,
o pbvestilo o odobritvi,
o bančni status,
o bančni izpisek,
o poizvedba.

Na sliki (Slika 11) so predstavljeni glavni mejniki projekta e-SLOG.
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Slika 11: Mejniki projekta e-SLOG

Vir: (Grobelnik, 2005)
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3.1.5 ZGODOVINA DOKUMENTACIJE E-SLOG
Dokumentacija za e-SLOG je nastajala postopoma, na spodnji sliki je prikazan časovni trak
nastajanja dokumentacije (Slika 12).
Slika 12: Zgodovina dokumentacije e-SLOG

Vir: (Gospodarska zbornica Slovenije-B, 2012)

3.2 NORMATIVNO OKOLJE
Uporabniki računov e-SLOG morajo pri poslovanju upoštevati nekatere zakone s področja
elektronskega poslovanja, varnosti e-dokumentov, hranjenja e-dokumentov in obveznih
delov računa. Ti zakoni pomagajo preprečiti nepravilnosti pri poslovanju, saj omejujejo ali
določajo varnost, ravnanje in obvezne dele računov e-SLOG.
V tem poglavju bom navedel zakonodajo in opisal dele zakonov, ki se nanašajo na ravnanje
z računi e-SLOG. Med njimi je tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
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opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU), ki je še posebej
pomemben za vse poslovne subjekte, ki na kakršen koli način poslujejo s proračunskimi
uporabniki, saj določa obvezno pošiljanje računov e-SLOG proračunskim uporabnikom od
1. 1. 2015 dalje.
Normativno okolje ali zakonsko podlago v zvezi z računi e-SLOG določajo predvsem
naslednji zakoni: Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP-UPB1),
Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega
gradiva ter arhivih (ZVDAGA), Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske
uporabnike (ZOPSPU) ter Pravilnik o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov
prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v
nadaljevanju PRAVILNIK).
V nadaljevanju sledi razlaga, na kaj se nanaša posamezni zakon.
•

•

•

•

ZEPEP-UPB1 ureja elektronsko poslovanje in uporabo elektronskega podpisa. Zakon
navaja tehnične zahteve za varno elektronsko podpisovanje in za podatke zapisane
v elektronski obliki. Zakon tudi razlaga pravila glede elektronskega podpisa in
digitalnih potrdil ter kdo so overitelji in kakšna je njihova odgovornost.
Najpomembnejši je 15. člen, ki enači elektronski podpis s fizičnim in tako omogoča
podpisovanje računov e-SLOG (ZEPEP-UPB1, 15. člen).
38. člen ZDavP-2 opisuje, kako mora davčni zavezanec ravnati z elektronsko
obdelavo podatkov, kakšne morajo biti stopnje zaščite, varovanja zaupnosti in
celovitost podatkov. Določa tudi, kako je treba hraniti elektronske podatke in da je
treba zagotoviti berljivost podatkov (ZDavP-2-UPB4, 38. člen).
ZVDAGA se glede računov e-SLOG nanaša predvsem na načelo ohranjanja
dokumentarnega gradiva oziroma načelo uporabnosti njegove vsebine ter načela
trajnosti, celovitost in dostopnosti. Zakon določa tudi način hrambe v digitalni obliki
in način pretvorbe za dolgoročno hrambo, če se gradivo hrani več kot 5 let. V zakonu
je predpisana tudi varna hramba zajetega dokumentarnega gradiva v digitalni obliki,
za katerega pa je treba za čas hrambe omogočati reprodukcijo njegove vsebine.
Hranjeno gradivo mora izpolnjevati pogoje dostopnosti, uporabnosti, avtentičnosti
in celovitosti (ZVDAGA).
ZDDV-1 se nanaša predvsem na to, katere podatke mora račun vsebovati, ter določa
enakovrednost papirnega in elektronskega računa. Najpomembnejši je 84. člen, kjer
je v 2. odstavku določeno, da se račun lahko izda v papirni, lahko pa tudi v
elektronski obliki, če s tem soglaša kupec oziroma naročnik in če je zajamčena
pristnost izvora in celovitost vsebine. Dalje je v 3. odstavku določeno, da se račun
lahko izda v elektronski obliki, če sta izpolnjena naslednja pogoja: zagotovljena mora
biti avtentičnost računa (iz elektronskega sporočila morata biti razvidna čas in kraj
odpošiljanja in prejema računa) in zagotovljena mora biti integriteta računa, kar
pomeni, da je onemogočena sprememba podatkov na računu. V 86. členu zakon
navaja, kakšne so obveznosti v zvezi s časom in načinom hrambe računov. V 3.
odstavku je posebej omenjena, in sicer: podatki morajo biti dosegljivi tudi za
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•

•

poznejšo uporabo, shranjeni v isti obliki, v kateri so bili oblikovani, poslani ali prejeti,
iz shranjenega elektronskega sporočila mora biti razviden izvor in cilj, hramba mora
zagotoviti celovitost vsebine, za zaščito pa mora biti uporabljena ustrezna
tehnologija (ZDDV-1-UPB3, 84. in 86. člen).
ZOPSPU ureja opravljanje plačilnih storitev za neposredne in posredne uporabnike
državnega in občinskih proračunov. Zakon opisuje naloge, organizacijo in načela
delovanja Uprave republike Slovenije za javna plačila (UJP). Pomembna naloga UJP
je upravljanje enotne vstopne in izstopne točke za sprejemanje in pošiljanje računov
in dokumentov v elektronski obliki. Pomemben je predvsem 26. člen, ki določa, da
lahko proračunski uporabniki pošiljajo in prejemajo račune e-SLOG samo prek UJP
in da lahko UJP opravlja storitev hrambe računov e-SLOG. Pri dopolnjenem zakonu
ZOPSPU-A pa je še posebej pomembna sprememba 3. odstavka 26. člena, ki določa,
da morajo proračunski uporabniki prejemati račune, ki jih izdajajo pravne in fizične
osebe za dostavo blaga, izvedbo storitev ali gradnjo, samo v obliki računov e-SLOG
prek spletnega programa UJP ali drugih udeležencih sistema izmenjave računov eSLOG. 26. člen stopi v veljavo 1. 1. 2015 (ZOPSPU-A, 26. člen), (ZOPSPU, 26. člen).
PRAVILNIK določa standarde in pogoje za izmenjavo računov v elektronski obliki, ki
jih izdajajo ali prejemajo neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih
proračunov prek enotne vstopne in izstopne spletne točke pri UJP. 5. člen določa
obvezne elemente ovojnice za izmenjavo računa e-SLOG, 6. in 7. člen določata način
izmenjave računov e-SLOG, členi od 8 do 11 določajo pogoje izmenjave računov eSLOG, člena 11a in 11b pa določata obračun nadomestil in stroškov izmenjave
računov e-SLOG (Pravilnik), (Ilić, 2010).

3.3 OVOJNICE
Kot sem že omenil, se v sistemu ZBS e-dokumenti izmenjujejo v ovojnicah, ki definirajo
način obdelave dokumenta. Ovojnica se uporablja tudi za usmerjanje dokumentov v okviru
sistema ZBS. »Ovojnica v sistemu ZBS igra enako vlogo kot pisemska ovojnica v papirnem
svetu. Ovojnica omogoča, da se vsebina ovojnice (e-račun, e-prijava/e-odjava … ) prenese
po e-bančnih poteh od izdajatelja k prejemniku in to brez potrebe po vpogledu v samo
vsebino dokumenta. Ovojnica omogoča, da se lahko priloge izvozi in da se na podlagi
prejetega e-računa pripravi plačilni nalog. Podrobna vsebina ovojnice je dogovorjena s
standardom.« (DS za e-račun in Halcom d.d., 2011).
V ovojnici si udeleženci sistema ZBS, poleg osnovnega dokumenta (na primer računa eSLOG) lahko izmenjujejo tudi druge priloge v določenih formatih, in sicer v XML, PDF, TXT,
CSV, TIFF ali JPG formatu. Ena ovojnica lahko vsebuje več različnih prilog.
Banke procesirajo samo podatke, ki so navedeni v ovojnici računa e-SLOG in ne obdelujejo
podatkov navedenih v prilogah ovojnici. Točno določen tip ovojnice je namenjen točno
določenim dokumentom, in sicer:
•

ovojnica za posredovanje računov e-SLOG,
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•
•

splošna ovojnica (uporablja se za posredovanje e-dokumentov, razen računov eSLOG),
statusna ovojnica (uporablja se za posredovanje e-povratnic in dostavnic).

Vsak tip ovojnic vsebuje naslednje elemente:
•

•
•

Podatke za usmerjanje, med katere spadata elementa:
o Podatki za identifikacijo pošiljatelja označeni z značko <sender>
o Podatki za identifikacijo prejemnika označeni z značko <receiver>
Podatke o izvoru dokumenta, ki so označeni z značko <doc_data>;
Podatke o prilogah, ki so označeni z značko <attachments>.

Ovojnica za račun e-SLOG je prilagojena usmerjanju in plačevanju računov e-SLOG. Poleg
zgoraj naštetih elementov vsebuje še podatke za plačilo, označene z značko
<payment_data>. Na podlagi podatkov, ki so navedeni v ovojnici za račun e-SLOG, se
ustvari plačilni nalog. Tej ovojnici je kot druga priloga lahko račun e-SLOG v PDF obliki. V
ovojnici za račun e-SLOG se med prilogami na prvem mestu nahaja priloga računa,
oblikovanega po standardu e-SLOG.
Splošna ovojnica je namenjena posredovanju e-prijav in e-odjav o prejemanju računov eSLOG. Ta tip ovojnice vsebuje samo zgoraj naštete elemente. Splošna ovojnica je
namenjena tudi posredovanju povratnih informacij, s katerimi se posredujejo informacije o
uspešnosti dostave e-dokumentov prejemniku ter na strani prejemnika informacije o
uspešnosti sprejema dokumentov. Statusna ovojnica poleg zgoraj naštetih elementov
vsebuje še značko <status_data>, ki nosi podatek o osnovnem dokumentu.
Pri usmerjanju ovojnice v sistemu ZBS sta ključna in obvezna dva podatka (DS za e-račun
in Halcom d.d., 2011):
•
•

BIC koda banke pošiljatelja in prejemnika. To je bančna identifikacijska koda, ki jo
imajo vse banke in jih enolično določa;
IBAN številka transakcijskega računa pošiljatelja in prejemnika. IBAN je mednarodna
številka bančnega računa za izvajanje čezmejnih plačil in plačil s tretjimi državami.

3.4 E-SLOG
Prednost standardizacije je zmanjševanje človeškega vložka, saj se odpravi potreba po
dogovarjanju med partnerji glede načina izmenjave dokumentov. Za vsakega poslovnega
partnerja se uporablja isti standard za izmenjavo računov e-SLOG in ob morebitnih
spremembah standarda se ta spremeni za vse (Vlahović, 2003).
»E-SLOG je standard, ki ga je izdala Gospodarska zbornica Slovenije in kot tak ustreza vsem
zahtevam davčne zakonodaje in elektronskega poslovanja.« (Slovensko zavarovalno
združenje, 2008).
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Standard e-SLOG opredeljuje, kateri so obvezni podatki na računu e-SLOG in obliko, v kateri
morajo biti zapisani. To se nanaša na podatke o računu, izdajatelju in prejemniku računa,
vrsti storitve, znesku in obračunanih davkih. Oblika in obvezni podatki so določeni z XML
shemami.
E-SLOG je sestavljen iz dveh skupin shem XML (Šafarič, 2010):
•

•

Kompleksna shema je pretvorba EAN sheme za račun v XML obliko. Kompleksna
shema je za implementacijo najtežja. Imena podatkovnih elementov v kompleksni
shemi so enaka kot imena segmentov v EANCOM-u;
Enostavna shema je podmnožica kompleksnega računa, implementacija te sheme
je zelo enostavna. Podatkovni elementi v enostavni shemi so zelo skrajšani zato, da
se čim bolj poenostavi elektronske dokumente. Število elementov v enostavni shemi
je zmanjšano, vendar ti še vedno pokrijejo poslovanje večine manjših in srednjih
podjetji. Imena elementov so poslovenjena, tako da je dobro razvidno, kakšna je
vsebina elementa.

Za namene te diplomske naloge bom opisoval samo shemo enostavnega e-SLOGa.
Račun oblikovan po standardu e-SLOG ima natančno določeno strukturo, lahko pa jo
razdelimo v naslednje sklope:
•
•
•
•
•
•
•

glava računa (tu se nahajajo podatki o vrsti računa, številki računa in funkciji
dokumenta),
subjekti računa (informacije o kupcu, plačniku, naročniku, prejemniku in izdajatelju),
postavke (opisi artiklov oziroma tistega za kar je izstavljen račun, količine, cena,
popust, davčna osnova … ),
povzetki davkov (tu so vse informacije v zvezi z davki),
vsote računa (podatki o končnih zneskih za plačilo),
zaključek računa (tu se navedejo razne opombe),
noga računa (tu se lahko nahajajo razni podatki o izdajatelju).

V vsakem od naštetih sklopov so nekateri elementi zakonsko obvezni in jih mora vsebovati
vsak račun oblikovan po standardu e-SLOG (Blažič, in drugi, 2010).
Formalna pravilnost računa e-SLOG je opredeljena s skladnostjo s XML shemo za e-SLOG
enostavni račun 1.6 (Gospodarska zbornica Slovenije-C, 2012).
V nadaljevanju diplomske naloge bom podrobno razčlenil in opisal vsak sklop računa eSLOG in tako omogočil lažjo predstavo računa e-SLOG.
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4 PREDSTAVITEV RAČUNA PO STANDARDU E-SLOG
V naslednjih poglavjih bom s pomočjo programa Altova XMLSpy razčlenil in pokomentiral
posamezne segmente ovojnic in segmente računa oblikovanega po standardu e-SLOG.
Navedel bom, kateri deli ovojnic in računa e-SLOG so obvezni, kateri neobvezni ter kateri
so priporočeni deli. Navedel bom tudi nekatere šifrante, ki se uporabljajo za avtomatsko
obdelavo in pospešijo procesiranje (šifranti so določeni s standardi).
4.1 OVOJNICE
V tem poglavju bom razčlenil in opisal strukturo ovojnic. V začetku bom predstavil vse tri
tipe ovojnic, in sicer ovojnico za račun e-SLOG, splošno ovojnico in statusno ovojnico.
Predstavil bom splošne podatke, ki jih vsebuje vsaka ovojnica in potem še podatke, ki so
specifični za vsako ovojnico. Datoteke iz katerih so v nadaljevanju generirane strukture so
dostopne na spletnem mestu (Halcom d.d.).
Pri opisu posameznih ovojnic bom uporabil izmišljene primere dveh podjetji, in sicer:
•
•
•

Podjetje Poppy d.o.o. bo izdajatelj računa
Podjetje Kovinoplast d.o.o. pa bo prejemnik računa
Znesek, ki ga mora podjetje Kovinoplast d.o.o. plačati podjetju Poppy d.o.o., znaša
3257.50 €

4.1.1 OSNOVNA STRUKTURA OVOJNIC
Kot je razvidno iz naslednjih priloženih slik (Slike 13, 14 in 15) so nekateri elementi skupni
vsem ovojnicam. Vsi elementi, ki so označeni s polno črto so obvezni, tisti, ki so prikazani s
črtkano črto, so neobvezni. Pri strukturi statusne ovojnice imamo element »attachments«
ali priloge, ki je neobvezen. V nadaljevanju diplomske naloge bo za vsak segment ovojnice
(razen za segment ovojnice s podatki za identifikacijo, ki so poseben primer) veljalo, da je
element označen s polno črto obvezen, element označen s črtkano črto pa neobvezen.
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Slika 13: Osnovna struktura ovojnice za račun e-SLOG

Vir: lasten
Slika 14: Osnovna struktura splošne ovojnice

Vir: lasten
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Slika 15: Osnovna struktura statusne ovojnice

Vir: lasten
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4.1.2 PODATKI ZA IDENTIFIKACIJO POŠILJATELJA
Slika 16: Podatki za identifikacijo pošiljatelja

Vir: lasten

Podatki za identifikacijo pošiljatelja so prisotni v vseh treh tipih ovojnic. Slika 16 predstavlja
strukturo podatkov za identifikacijo pošiljatelja. Tabela 2 podaja pregled najpomembnejših
delov tega segmenta in primere, ki so bili na kratko že opisani na začetku poglavja 4.1. Ta
primer se bo uporabljal tudi v nadaljnjih tabelah tega poglavja.
Tabela 2: Opisi in primeri podatkov za identifikacijo pošiljatelja
Nivo

Naziv

Opis elementa

Št.
znakov

Primer

1

Naziv

Naziv podjetja – pošiljatelja računa.

70

Poppy d.o.o.

1

Davčna
številka

Davčna številka podjetja – pošiljatelja računa.

25

SI12345678

30

1

E-naslov
pošiljatelja

Ta element ima naslednika BIC in IBAN.

/

/

2

BIC
pošiljatelja

BIC (angl. Bank Identification Code), je koda banke
pošiljatelja in se uporablja za enolično določitev banke.

11

LJBASI2X

2

IBAN
pošiljatelja

IBAN (angl. InternationalBank Account Number) je
enolična identifikacija za transakcijski račun pošiljatelja
.

34

SI560011001111315637

Vir: (DS za e-račun in Halcom d.d., 2011)

4.1.3 PODATKI ZA IDENTIFIKACIJO PREJEMNIKA
Slika 17: Podatki za identifikacijo prejemnika

Vir: lasten

Podatki za identifikacijo prejemnika so prisotni v vseh treh tipih ovojnic in so skoraj identični
podatkom za identifikacijo pošiljatelja. Slika 17 predstavlja strukturo podatkov za
identifikacijo prejemnika. Tabela 3 podaja pregled najpomembnejših delov tega segmenta.
Primeri podani v Tabeli 3, se bodo prav tako ponovili v nadaljnjih tabelah tega poglavja.

Tabela 3: Opisi in primeri podatkov za identifikacijo prejemnika
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Nivo

Naziv

Opis elementa

Št.
znakov

Primer

1

Naziv

Naziv prejemnika računa.

70

Kovinoplast d.o.o.

1

Davčna številka

Davčna številka prejemnika računa.

25

SI87654321

1

E-naslov
prejemnika

Ta element ima naslednika BIC in IBAN enako kot pri
podatkih za identifikacijo pošiljatelja.

/

/

2

BIC prejemnika

Podobno kot pri identifikaciji pošiljatelja se v tem
polju vpiše BIC banke prejemnika računa.

11

GORESI2X

2

IBAN
prejemnika

Podobno kot pri identifikaciji pošiljatelja se v tem
polju vpiše IBAN prejemnika računa.

34

SI560011111987654321

Vir: (DS za e-račun in Halcom d.d., 2011)

4.1.4 PODATKI O IZVORU DOKUMENTA
Slika 18: Podatki o izvoru dokumenta

Vir: lasten

Podatki o izvoru dokumenta so prisotni v vseh treh tipih ovojnic. Slika 18 predstavlja
strukturo teh podatkov. Pri temu segmentu so prav vsi elementi obvezni, saj opisujejo
osnovne podatke o dokumentu. V Tabeli 4 so opisani podatki o izvoru dokumenta in podani
so primeri.
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Tabela 4: Opis podatkov o izvoru dokumenta in primeri
Nivo

Naziv

Opis elementa

Št.
znakov

Primer

1

Tip dokumenta

V polje se vpiše štirimestna šifra za tip e-dokumenta,
v našem primeru je tip e-dokumenta račun e-SLOG.

10

0002

1

Verzija dokumenta

V to polje se vpiše verzija dokumenta računa e-SLOG,
ki se uporablja v sistemu za distribucijo, trenutno
veljavna verzija je 01.

2

01

1

ID dokumenta
banke pošiljatelja

Tukaj se vpiše enolična, s strani banke pošiljatelja
določena oznaka dokumenta. Banka pošiljatelja
zagotavlja enoličnost identifikacijske številke.

35

INV000000000002

1

Pošiljateljev
identifikator
dokumenta

Pošiljateljev identifikator dokumenta je po navadi
številka računa ali pa naročniška številka, ki služi
temu, da pošiljateljev sistem ve, za kakšen tip
dokumenta gre.

35

ELINV0001

1

Datum in čas
nastanka ovojnice
dokumenta

Vrednost vnesena v temu elementu je v ISO formatu:
yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sss in določa čas, ko je
nastala ovojnica dokumenta.

23

2014-0818T11:53:22.5

Vir: (DS za e-račun in Halcom d.d., 2011)
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4.1.5 PODATKI ZA PLAČILO
Slika 19: Podatki za plačilo

Vir: lasten
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Segment podatkov za plačilo je prisoten samo v ovojnici za račun e-SLOG, saj lahko le ta
ovojnica vsebuje te podatke, struktura podatkov tega segmenta je predstavljena na Sliki
19. Ta segment vsebuje še podatke za identifikacijo osebka, ki pa jih bom zaradi boljšega
pregleda opisal v naslednjem poglavju. V Tabeli 5 so opisani obvezni podatki segmenta
podatkov za plačilo in podani so primeri za te podatke. Primeri podani v tabeli, kot na primer
naslov prejemnika plačila in naslov plačnika, bodo uporabljeni v nadaljnjih tabelah tega
poglavja.
Tabela 5: Opis podatkov za plačilo in primeri
Nivo

Naziv

Opis elementa

Št.
znakov

Primer

1

Način plačila
računa e-SLOG

Ta element vsebuje kodo, ki določa, na kakšen način je
treba plačati račun, oz. pove, ali račun že bil plačan. V
našem primeru je račun treba plačati po običajni poti.

1

0

1

Podatki o
prejemniku
plačila

Ta element ima naslednike, ki vsebujejo podatke,
pomembne za identifikacijo prejemnika plačila.

/

/

2

Naziv prejemnika
plačila

Naziv podjetja, ki bo prejelo plačilo.

70

Poppy d.o.o.

2

Oznaka države
prejemnika plačila

Oznako države določata dve črki, ki sta za vsako državo
določeni z ISO standardom ISO3166.

2

SI

2

Naslov
prejemnika plačila

Naslov prejemnika računa je element, ki se lahko ponovi
večkrat. V našem primeru bo prva ponovitev predstavljala
naslov prejemnika plačila, druga ponovitev pa kraj
prejemnika plačila.

70

Primer 1:
Rašiška ulica 2
Primer 2:
1000 Ljubljana

2

BIC prejemnika
plačila

Podobno kot pri identifikaciji pošiljatelja in identifikaciji
prejemnika se v tem polju vpiše BIC koda banke
prejemnika plačila.

11

LJBASI2X

2

IBAN prejemnika
plačila

Podobno kot pri identifikaciji pošiljatelja in identifikaciji
prejemnika se v tem polju vpiše IBAN prejemnika računa.

34

SI560011001111315637

1

Podatki o
nalogodajalcu −
plačniku

Ta element ima naslednike, ki vsebujejo podatke,
pomembne za identifikacijo plačnika.

/

/

2

Naziv plačnika

Naziv plačnika računa.

70

Kovinoplast d.o.o.

2

Oznaka države
plačnika

Oznako države plačnika je določena enako kot pri
prejemniku plačila.

2

SI

2

Naslov plačnika

Naslov plačnika je element, ki se lahko ponovi večkrat. V
našem primeru bo prva ponovitev predstavljala naslov
plačnika, druga ponovitev pa kraj plačnika.

70

Primer 1:
Tržaška 20
Primer 2:
1000 Ljubljana

2

BIC banke
plačnika

Podobno kot pri identifikaciji prejemnika plačila se v tem
polju vpiše BIC koda banke plačnika.

11

GORESI2X

35

2

IBAN plačnika

Podobno kot pri identifikaciji prejemnika plačila se v tem
polju vpiše IBAN plačnika.

34

SI560011111987654321

1

Rok plačila

V to polje se zapiše rok plačila, ki določa datum zapadlosti
plačila. Datum se zapiše v ISO formatu yyyy-mm-dd.

11

2014-09-15

1

Skupni znesek za
plačilo računa

To polje vsebuje seštevek vseh zneskov na računu. Znesek
lahko sestavlja do 9 celoštevilskih mest in 2 decimalni
mesti, ločeni z decimalno piko.

12

3257.50

1

Oznaka valute

Oznaka valute vsebuje trimestno kodo valute, ki je
določena po standardu ISO4217.

3

EUR

1

Podatki o nakazilu

Ta element vsebuje dva naslednika, od katerih mora biti
vsaj en izpolnjen.

/

/

2

Strukturirana
referenca

Element vsebuje strukturirano referenco, določeno po
Pravilih za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc
pri opravljanju plačilnih storitev, ki so definirana s strani
ZBS. Po navadi je ta številka SI00 in potem številka računa.

35

SI00201401

2

Dodatni podatki o
nakazilu

Tukaj lahko navedemo številko računa, na katerega se ta
račun e-SLOG nanaša.

140

2014-01

1

Koda namena

Koda namena je določena v skladu z ISO 20022. V našem
primeru je namen plačilo računa.

4

IVPT

Vir: (DS za e-račun in Halcom d.d., 2011)
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4.1.5.1 Podatki za identifikacijo osebka
Slika 20: Podatki za identifikacijo osebka

Vir: lasten

Segment podatki za identifikacijo osebka je del podatkov za plačilo. Ti podatki se uporabljajo
za identifikacijo prejemnika, upnika, plačnika in dolžnika. Identificirana oseba lahko nastopa
kot pravna oseba ali kot potrošnik, nikakor pa ne oboje hkrati. To pomeni, da je vedno
izpolnjen eden izmed elementov identifikacija pravne osebe ali pa identifikacija fizične osebe
− potrošnika. V našem primeru nastopata prejemnik in upnik kot isto podjetje, ravno tako
plačnik in dolžnik, dodatno bom dodal primer, ko sta prejemnik in plačnik fizična oseba.
Pri tem segmentu so skoraj vsi elementi označeni s črtkano črto, vendar je potrebna
izpolnitev elementov pod identifikacija pravne osebe ali pa pod identifikacija fizične osebe
− potrošnik, struktura segmenta je prikazana na Sliki 20. Identifikacijo osebka sem razdelil
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na dve ločeni tabeli, Tabela 6 opisuje elemente in podaja primere za podatke za
identifikacijo pravne osebe, Tabela 7 pa opisuje elemente in podaja primere za podatke za
identifikacijo fizične osebe.
Tabela 6: Opis podatkov za identifikacijo pravne osebe in primeri
Nivo

Naziv

Opis elementa

Št.
znakov

Primer

1

Identifikacija
pravne osebe

Ta element vsebuje dva naslednika in se izključuje s pojavitvijo
elementa identifikacija fizične osebe − potrošnika. Element se
uporablja v primeru, če je prejemnik, upnik, plačnik ali dolžnik
pravna oseba.

/

/

2

BIC ali BEI

V to polje se vpiše BIC ali BEI (angl. Bussines Entity Identifier),
odvisno s čim se identificira pravna oseba. Pojavitev tega elementa
se izključuje z elementom druga identifikacija, za potrebe te
diplomske naloge bom izpolnil oba primera.

11

Prejemnik
plačila:
LJBASI2X
Plačnik:
GORESI2X

2

Druga
identifikacija

Element vsebuje naslednike, ki omogočajo vnos identifikacije
izdajatelja dokumenta.

/

/

3

Identifikacija

Identifikacija je podana s strani izdajatelja dokumenta.

35

Prejemnik
plačila:
SI12345678
Plačnik:
SI87654321

3

Shema

Element vsebuje naslednika koda in lastna identifikacija.

/

/

4

Koda

V to polje se vpiše koda, ki je definirana po ISO šifrantu
ExternalOrganizationIdentification1Code. Ta koda določa, kakšen
podatek se bo vpisal v polje identifikacija. Primer kode je »TXID«,
to pomeni, da se bo v polje identifikacija vpisala davčna številka.
To polje se izključuje s poljem lastna identifikacija.

4

TXID

4

Lastna
identifikacija

V to polje se lahko vpiše ime lastne identifikacijske sheme, ki je
podana s tekstovnim opisom in ni zajeta v ISO šifrantu
ExternalOrganizationIdentification1Code. V našem primeru bom
vseeno podal to polje, zgolj za predstavo.

35

Davčna
številka

35

Prejemnik
plačila:
Poppy d.o.o.
Plačnik:
Kovinoplast
d.o.o.

3

Izdajatelj
dokumenta

V To polje se vpiše izdajatelja identifikacije, zapisane v elementu
identifikacija.

Vir: (DS za e-račun in Halcom d.d., 2011)
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Tabela 7: Opis podatkov za identifikacijo fizične osebe in primeri
Nivo

Naziv

Opis elementa

Št.
znakov

Primer

1

Identifikacija
fizične osebe −
potrošnika

Ta element vsebuje dva naslednika in se izključuje s pojavitvijo
elementa identifikacija pravne osebe. Element se uporablja v
primeru, če je prejemnik, upnik, plačnik ali dolžnik fizična oseba.

/

/

2

Datum in kraj
rojstva

Ta element vsebuje naslednike, ki podajo podatke o fizični osebi.

/

/

10

Prejemnik
plačila:
1991-07-23
Plačnik:
1987-03-12

35

Prejemnik
plačila:
Notranjska
Plačnik:
Gorenjska

35

Prejemnik
plačila:
Ljubljana
Plačnik:
Jesenice

3

3

3

Datum rojstva

Regija rojstva

Mesto rojstva

Datum rojstva v ISO formatu yyyy-mm-dd.

Regija rojstva

Mesto rojstva

3

Država rojstva

V to polje se piše država rojstva, določena z ISO standardom
ISO3166. V tem primeru je država Slovenija.

2

Prejemnik
plačila:
SI
Plačnik:
SI

2

Druga
identifikacija

Element vsebuje naslednike, ki omogočajo vnos identifikacije
izdajatelja dokumenta.

/

/

3

Identifikacija

Unikatna in nedvoumna identifikacija fizične osebe, na primer
številka potnega lista.

35

Prejemnik
plačila:
P890005725
Plačnik:
P005632842

3

Shema

Element vsebuje naslednika koda in lastna identifikacija.

/

/

4

Koda

V to polje se piše koda, ki je definirana po ISO šifrantu
ExternalPersonIdentification1Code. Ta koda določa, kakšen
podatek se bo vpisal v polje identifikacija. Primer kode je
»CCPT«, kar pomeni, da se bo v polje identifikacija vpisala
številka potnega lista. To polje se izključuje s poljem lastna
identifikacija.

4

CCPT

4

Lastna
identifikacija

V to polje se lahko vpiše ime lastne identifikacijske sheme, ki je
podana s tekstovnim opisom in ni zajeta v ISO šifrantu
ExternalPersonIdentification1Code. V našem primeru bom
vseeno podal to polje, zgolj za predstavo.

35

Številka
potnega lista

39

3

Izdajatelj
dokumenta

To polje se vpiše izdajatelja identifikacije, zapisane v elementu
identifikacija.

35

Prejemnik
plačila:Luka
Pelc
Plačnik:
Marko Novak

Vir: (DS za e-račun in Halcom d.d., 2011)

4.1.6 PODATKI O OSNOVNEM DOKUMENTU
Slika 21: Podatki o osnovnem dokumentu

Vir: lasten

Segment s podatki o osnovnem dokumentu se nahaja samo v statusni ovojnici in v drugih
dveh tipih ovojnic ni prisoten. Ta segment vsebuje podatke o osnovnem dokumentu, na
katerega se nanašata dostavnica ali e-povratnica, struktura segmenta je predstavljena na
Sliki 21. Pri tem segmentu so obvezni naslednji elementi: V Tabeli 8 je predstavljen pomen
posameznih polj, podani so tudi primeri za posamezno polje.
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Tabela 8: Opis podatkov o osnovnem elementu in primeri
Nivo

Naziv

Opis elementa

Št.
znakov

Primer

1

Tip osnovnega
dokumenta

Tip osnovnega elementa se nanaša na vrsto osnovnega
dokumenta. V našem primeru je osnovni dokument račun
e-SLOG.

10

0002

1

ID osnovnega
dokumenta banke
pošiljatelja

Tukaj se vpiše enolična, s strani pošiljateljeve banke
določena oznaka dokumenta, enako kot pri podatkih o
izvoru dokumenta. Vrednost mora biti enaka kot je
vrednost polja ID dokumenta banke pošiljatelja v
osnovnem dokumentu.

35

INV000000000002

1

ID osnovnega
dokumenta
pošiljatelja

V to polje se vpiše pošiljateljev identifikator dokumenta, ki
mora biti enak kot v osnovnem dokumentu.

35

ELINV0001

1

Status osnovnega
dokumenta

Vrednost v tem polju podaja informacijo o statusu
dokumenta pri prenosu v sistemu ZBS ali pri prejemniku.
V našem primeru bo vrednost določala uspešno dostavljen
dokument do prejemnika.

1

0

1

Šifra sprejema ali
zavrnitve

Šifra sprejema ali zavrnitve nosi informacijo, kaj je bilo
narobe, če je bil dokument zavrnjen ali nedostavljen. V
našem primeru ravnamo, kot da je bil dokument uspešno
obravnavan.

4

0000

1

BIC koda

BIC koda izvora je BIC koda centralnega procesorja ali
banke, ki je poslala statusno ovojnico.

11

GORESI2X

Vir: (DS za e-račun in Halcom d.d., 2011)
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4.1.7 PODATKI O PRILOGAH
Slika 22: Podatki o prilogah

Vir: lasten

Podatki o prilogah so prisotni v vseh treh tipih ovojnic. Ta segment opisuje priloge, ki so
priložene ovojnici, to je po navadi račun e-SLOG. Strukturo segmenta podatki o prilogah
prikazuje Slika 22. Obvezni elementi in primeri za segment podatki o prilogah so
predstavljeni v Tabeli 9.
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Tabela 9: Opis podatkov o prilogah in primeri
Nivo

Naziv

Opis elementa

Št.
znakov

Primer

1

SHA1 hash

To polje mora biti izpolnjeno, vsebina pa ni
pomembna.
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B5a4c2024394212d342b02
b3c77d8bc9c64bf0b6

1

Velikost vseh
prilog v paketu

Tukaj se zapiše seštevek velikosti vseh
prilog.

8

26632

1

Število prilog

V to polje se vpiše število prilog v paketu
ovojnice.

8

1

1

Priloga

Ta element in njegovi nasledniki se
ponovijo tolikokrat, kolikor je prilog v
paketu ovojnice.

/

/

2

Ime priloge

To polje vsebuje ime priloge, ki vsebuje tudi
njeno končnico.

100

Račun oblikovan po standardu eSLOG.xml

2

Velikost priloge

V to polje se vpiše velikost priloge, izražena
v bytih.

8

26632

2

Tip formata
priloge

V tem polju je podan format priloge, ki je
lahko XML, PDF, TXT itd.

10

XML

Vir: (DS za e-račun in Halcom d.d., 2011)
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4.2

E-SLOG

V tem poglavju bom razčlenil strukturo enostavnega računa po standardu e-SLOG 1.6 na
sedem delov, in sicer na subjekte računa, glavo računa, postavke, povzetek davkov, vsote
računa, zaključek računa in nogo računa. V shemah so s polno črto označeni obvezni
elementi, s črtkano pa neobvezni, razen če v opisu sklopa ne piše drugače. Datoteka, iz
katere bom generiral sheme, je dostopna na spletni strani (Gospodarska zbornica SlovenijeC, 2012). Podlaga za šifrante, ki se uporabljajo v standardu e-SLOG, je mednarodni
standard EANCOM®, šifranti, ki jih bom uporabil v naslednjih poglavjih pa se nahajajo v
poglavjih 6.2 in 6.3 Priporočil za uporabo standarda GZS eSLOG 1.6 za enostavni račun,
izdajatelja GZS. Po omenjenih priporočilih sem povzel tudi opise elementov.
4.2.1 SUBJEKTI RAČUNA
Subjekti, predstavljeni na računu, so opisani z elementi PodatkiPodjetja, vrste subjekta pa
se določi s podelementom VrstaPartnerja. Element PodatkiPojdetja se lahko v računu eSLOG ponovi večkrat, in sicer po enkrat za vsak primer subjekta, ki nastopa na računu eSLOG. Najbolj pogosti subjekti so Izdajatelj računa, Naročnik računa in Prejemnik računa.
Izdajatelj računa je obvezen subjekt na vsakem računu, Naročnik in Prejemnik pa kadar je
naročnik pravna oseba. Subjekti so vedno predstavljeni z isto strukturo, razlikujejo se le v
uporabi šifer in obveznih elementov. Zaradi velike kompleksnosti sklopa subjekti računa ga
bom razdelil na nekaj manjših in lažje razumljivih sklopov. Slika 23: Sklop subjekti računa,
predstavlja sklop subjektov računa.
Slika 23: Sklop subjekti računa

Vir: lasten
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4.2.1.1 Naziv in Naslov podjetja
Slika 24: Naziv in naslov podjetja

Vir: lasten

45

Na Sliki 24 so prikazani nasledniki elementa NazivNaslovPodjetja, ki vsebujejo informacije
o vrsti partnerja, naslovu stranke in identifikaciji partnerja. Obvezni elementi so:
 VrstaPartnerja, ki določa vrsto subjekta. Vrsta subjekta je določena s šifro, ki jo
najdemo v šifrantu z imenom VRSTA PARTNERJA. Za izdajatelja računa je obvezna
uporaba šifre II. Naročnik in Prejemnik sta obvezna, kadar je naročnik pravna oseba;
 IdentifikacijaPartnerja ni obvezen element, vendar lahko pripomore k
avtomatski obdelavi računa, saj omogoča avtomatsko prepoznavanje poslovnega
partnerja prek njegove številke;
 NazivPartnerja vsebuje oštevilčene naslednike z istim imenom. Nujna je uporaba
vsaj prvega, da se lahko določi naziv partnerja. Vrednost vsakega od elementov je
omejena na 35 znakov;
 Podobno kot NazivPartnerja je sestavljen tudi element Ulica, ki vsebuje oštevilčene
naslednike z enakim imenom. Nujna je uporaba vsaj prvega, da se lahko določi ulico
partnerja. Vrednost vsakega od elementov je omejena na 35 znakov;
 Kraj določa ime kraja in je obvezen element, njegova vrednost je omejena na 35
znakov;
 NazivDrzave je obvezen element, njegova vrednost je omejena na 35 znakov;
 KodaDrzave je obvezen element, njegova vrednost je omejena na 35 znakov.
4.2.1.2 Finančni podatki podjetja
Slika 25: Finančni podatki podjetja

Vir: lasten

Nasledniki elementa FinancniPodatkiPodjetja so prikazani na Sliki 25, ti elementi niso
zakonsko nujni deli računa e-SLOG, vendar so nekateri pomembni za avtomatsko obdelavo
in distribucijo računov e-SLOG, in sicer:
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 BancniRacun, ki vsebuje naslednike:
‒ StevilkaBancnegaRacuna predstavlja subjektovo številko bančnega
računa in je dogovorno obvezen podatek. Po določilih banke Slovenije je
zapis v strnjenem nizu in je lahko dolg 35 znakov;
‒ NazivBanke 1. in 2. Del, vsak je lahko dolg 35 znakov;
‒ BIC koda banke. Vrednost elementa je omejena na 11 znakov.
4.2.1.3 Referenčni podatki podjetja
Slika 26: Referenčni podatki podjetja

Vir: lasten

Nasledniki elementa ReferencniPodatkiPodjetja, ki so prikazani na Sliki 26, so obvezni, kadar
je subjekt pravna oseba. Element se lahko večkrat ponovi, v vsaki ponovitvi je en podatek.
Nasledniki so:
 VrstaPodatkaPodjetja, ki vsebuje kodo vrste podatka o podjetju iz
šifranta VRSTA PODATKA PODJETJA. Vrsta podatka podjetja nam pove,
kateri podatek bo vpisan v vrednost elementa PodatekPodjetja;
 PodatekPodjetja. V ta element se vpiše številka, ki jo določa oznaka iz
VrstaPodatkaPodjetja. Ta številka je lahko na primer davčna številka. V
primeru, da je subjekt naročnik, je lahko ta številka tudi šifra naročnika iz
sistema izdajatelja, če pa je subjekt prejemnik, je lahko to tudi Id prejemnika
iz sistema izdajatelja. Vrednost elementa je omejena na 35 znakov.

4.2.1.4 Kontakti podjetja
Slika 27: Kontakti podjetja
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Vir:lasten

Na sliki 27 so prikazani nasledniki elementa KontaktiPodjetja, ti niso zakonsko obvezni deli
računa e-SLOG, vendar so pomembni za poslovno interpretacijo računa. Element
Komunikacije in njegovi nasledniki se lahko večkrat ponovijo v samem elementu
KontaktiPodjetja. Pri elementu VrstaKomunikacije se uporablja šifre iz šifranta VRSTA
KOMUNIKACIJE.

48

4.2.2 GLAVA RAČUNA
Podatki glave računa se zapišejo v več različnih elementov, zato bom predstavil vsakega
posebej.
4.2.2.1 Glava računa
Slika 28: Glava Računa

Vir: lasten

Element GlavaRacuna vsebuje nekatere podatke o dokumentu, ki niso zakonsko obvezni,
so pa potrebni za normalno interpretacijo računa. Element in njegovi nasledniki so prikazani
na Sliki 28.
 VrstaRacuna je zakonsko neobvezen element, katerega vrednost se določi iz
šifranta VRSTA RAČUNA;
 StevilkaRacuna je zakonsko obvezen element, saj mora vsak račun imeti svojo
številko, ki jo določi izdajatelj računa sam. Vrednost elementa je omejena na 35
znakov;
 FunkcijaRacuna določa, kakšna je funkcija računa, na primer ali je račun original
ali kopija. Šifra za funkcijo računa je določena s šifrantom FUNKCIJA RAČUNA;
 NacinPlacila ni zakonsko obvezen element, je pa priporočen. Način plačila se določi
iz šifranta NAČIN PLAČILA;
 SrtoskovnoMesto je neobvezen element, tukaj se zapiše stroškovno mesto, ki ga
določi izdajatelj računa. Vrednost elementa je omejena na 280 znakov;
 KodaNamena ni obvezen element, označuje namen računa in je določen s
šifrantom KODA NAMENA.
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4.2.2.2 Valuta
Slika 29: Valuta

Vir: lasten

Element Valuta in njegova naslednika so obvezni elementi v računu e-SLOG, ti so prikazani
na sliki 29.
 VrstaValuteRacuna določa katera valuta bo uporabljena na računu. Valuto se
izbere iz šifranta VRSTA VALUTE RAČUNA;
 KodaValute določa denarno enoto države, v kateri so izraženi zneski računa. Na
primer EUR za evro.
4.2.2.3 Lokacije
Slika 30: Lokacije

Vir: lasten

V naslednikih elementa Lokacije sta zakonsko določena elementa, ki določata kraj in šifro
kraja izdaje računa. Vsi elementi segmenta Lokacije so prikazani na Sliki 30.
 VrstaLokacije določa, ali je spodnji element kraj plačila, izdaje ali prodaje. Šifre so
določene v šifrantu VRSTA LOKACIJE;
 NazivLokacije določa naziv kraja, katerega funkcija je bila določena v zgornjem
elementu. Primer: Ljubljana. Vrednost elementa je omejena na 70 znakov.
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4.2.2.4 Datumi računa
Slika 31: Datumi računa

Vir:lasten

Element DatumiRacuna in njegova naslednika določata sam zapis datuma, vsi ti elementi
so prikazani na Sliki 31. Na računu mora biti naveden vsaj datum izdaje.
 VrstaDatuma določa, kaj bo predstavljal ta datum. Šifro se izbere iz šifranta VRSTA
DATUMA;
 DatumRačuna v vrednost tega elementa se vpiše datum.
4.2.2.5 Plačilni pogoji
Slika 32: Plačilni pogoji

Vir: lasten
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Element PlacilniPogoji je obvezen element, saj njegovi nasledniki določajo roke plačila,
popuste in zamudne obresti. Na Sliki 32 so prikazani vsi nasledniki elementa PlacilniPogoji.
 PodatkiORokih vsebuje naslednike, ki podajajo informacije o plačilnih pogojih
računa:
‒ VrstaPogoja vsebuje šifro iz šifranta VRSTA POGOJA in določa kakšno je
plačilo;
‒ Roki in njegovi nasledniki:
• VrstaDatumaRoka, je vrsta datuma na katerega se sklicuje rok
plačila in je določen s šifrantom VRSTA DATUMA ROKA;
• VrstaRoka določa vrsto roka in je določen s šifrantom VRSTA
ROKA;
• VrstaPeriode določa za katero periodo gre (možnosti sta dnevi in
meseci). Vrednost elementa je določena s šifrantom VRSTA
PERIODE;
• KoličinaPeriode določa število dni, mesecev za rok, je številska
vrednost.
 PlacilniRoki v naslednikih določa datum, do katerega mora biti izvedeno plačilo:
‒ VrstaDatumaPlacilnegaRoka je določen s šifrantom VRSTA DATUMA
PLAČILNEGA ROKA in določa, da gre za referenčni dokument;
‒ Datum določa natančni datum zapadlosti računa.
 SkupniOdstotki v naslednikih vsebuje informacije o odstotkih za cel račun:
‒ VrstaOdstotka določa za katero vrsto odstotka gre (na primer kazen,
zamudne obresti itd.). Določen je s šifrantom VRSTA ODSTOTKA;
‒ Odstotek predstavlja vrednost odstotka.
4.2.2.6 Referenčni dokumenti
Slika 33: Referenčni dokumenti

Vir: lasten

ReferencniDokumenti ni obvezen element v računu e-SLOG, element in njegovi nasledniki
so prikazani na Sliki 33. Zanimivo je, da je to edini element v celotnem računu e-SLOG, ki
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ima atribut, ta je na Sliki 33 označen z VrstaDokumenta. V naslednikih tega elementa se
našteje dokumente, ki se nanašajo na celoten račun na primer Naročilnica:
 Atribut VrstaDokumenta se določi po šifrantu VRSTA DOKUMENTA;
 StevilkaDokumenta je referenčna številka dokumenta;
 DatumDokumenta je datum referenčnega dokumenta.
4.2.2.7 Globalni popusti
Slika 34: Globalni popusti

Vir: lasten

Element GlobalniPopusti in njegovi nasledniki so prikazani na Sliki 34 in so neobvezen del
računa e-SLOG in opisujejo celotni popust na računu.
 OpisPopusta vsebuje ime popusta. Vrednost elementa je omejena na 70 znakov;
 TipPopusta določa, za katero vrsto popusta gre, ta se določi po šifrantu TIP
POPUSTA;
 OdstotekPopusta predstavlja odstotno vrednost popusta;
 ZnesekPopusta je vrednost popusta.
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4.2.2.8 Razširitve za glavo računa
V glavi računa se lahko nahajajo 4 različne razširitve, ki so vse predstavljene z elementom
PoljubnoBesedilo in njegovimi nasledniki, ti so prikazani na Sliki 35.
Slika 35: Poljubno besedilo

Vir: lasten

Element PoljubnoBesedilo se lahko nahaja na več mestih znotraj računa e-SLOG in vsebuje
poljubno besedilo.
 Element VrstaBesedila določa, katero besedilo se bo nahajalo v elementih Tekst.
Možne vrste besedila so naslednje: (AAI) splošne informacije, (PUR) popusti za
predplačilo, (TXD) informacije o davkih (oprostitve), (ZZZ) partnerjem dogovorjeni
tekst.
 Element Besedilo vsebuje naslednike, od katerih mora biti saj en zapolnjen:
‒ Tekst1
‒ Tekst2
‒ Tekst3
‒ Tekst4
‒ Tekst5
‒ Skupna vrednost vseh elementov je 350 znakov ali 5x70.
Kot poljubno besedilo lahko v glavi računa prikažemo naslednje podatke in je priporočeno,
da se jih prikaže na računu:
 Naslov računa: kjer se pod VrstaBesedila zapiše AAI, pod Tekst1 se zapiše
NASLOV_RACUNA, pod Tekst2 pa sam naslov računa.
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 Dodatno besedilo: kjer se pod VrstaBesedila zapiše AAI, pod Tekst1 se zapiše
GLAVA_TEKST, pod Tekst2 pa poljubno besedilo, ki bi lahko bilo pomembno za
izdajatelja ali prejemnika računa.
 Opis obdobja: kjer se pod VrstaBesedila zapiše AAI, pod Tekst1 se zapiše
OPIS_OBDOBJA, pod Tekst2 pa na primer Drugo četrtletje.
 Priporočeno je, da se v računu zapiše skladnost z verzijo priročnika za e-SLOG
enostavni račun. V tem primeru se pod VrstaBesedila zapiše AAI, pod Tekst1 se
zapiše PRIROCNIK_ESLOG_1_6 in v Tekst 2 dodatne informacije o verziji priročnika.
4.2.3 POSTAVKE RAČUNA
Posamezna postavka računa je po standardu e-SLOG predstavljena s svojim elementom
PostavkeRacuna. Ta element se lahko ponovi večkrat, in sicer tolikokrat, kolikor je postavk
v računu. Za vsako postavko velja naslednje:





Cena artikla * Količina = Vrednost
Vrednost – Popust = Osnova za davek
Osnova za davek * Davčna stopnja = Znesek davka
Osnova za davek + Znesek davka = vrednost postavke s popustom in davkom

Zaradi velike razvejanosti naslednikov elementa PostavkeRacuna, bom naslednike razdelil
na ločene segmente in jih posebej obravnaval.
4.2.3.1 Postavka
Slika 36: Postavka

Vir: lasten

Postavka ima naslednika, ki določata vrstico kjer se nahaja artikel in identifikacijo artikla.
Vsi nasledniki elementa Postavka so prikazani na Sliki 36.
 StevilkaVrstice določuje vrstico, v kateri se nahaja artikel;
 IdentifikacijaArtikla ima naslednika, ki določata številko artikla in način
številčenja artikla. Če se IdentifikacijaArtikla ne uporablja, se jo lahko izpusti in se
uporabi segment DodatnaIdentifikacijaArtikla:
‒ StevilkaArtikla določa edinstveno številko artikla;
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‒

VrstaKodeArtikla določa način številčenja artikla in je določen s šifrantom
VRSTA KODE ARTIKLA.

4.2.3.2 Dodatna identifikacija artikla
Slika 37: Dodatna identifikacija artikla

Vir: lasten

Element DodatnaIdentifikacijaArtikla se skupaj z nasledniki po navadi uporablja za
dobaviteljevo identifikacijo artikla, vsi skupaj so predstavljeni na Sliki 37.
 VrstaPodatkaArtikla določa kodo, ki definira dodatno informacijo o artiklu ali za
drugo kodiranje. Uporablja se šifrant VRSTA PODATKA ARTIKLA. Je zakonsko
obvezen element;
 StevilkaArtiklaDodatna določa številko artikla. Vrednost elementa je omejena na
35 znakov. Je zakonsko obvezen element;
 VrstaKodeArtiklaDodatna določa način številčenja artikla, uporablja se šifrant
VRSTA KODE ARTIKLA DODATNA.
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4.2.3.3 Opisi artiklov
Slika 38: Opis artiklov

Vir: lasten

OpisArtiklov vsebuje naslednike, ki določajo opis posameznega artikla na postavki. Element
in njegovi nasledniki se lahko pojavijo večkrat, prikazani so na Sliki 38.
 KodaOpisaArtikla določa vrsto opisa artikla in je določena s šifrantom KODA
OPISA ARTIKLA. Je zakonsko obvezen element;
 OpisArtikla vsebuje naslednike, ki opisujejo artikel na postavki. Je zakonsko
obvezen element:
‒ VrstaArtikla je določena s šifrantom VRSTA ARTIKLA. Je zakonsko obvezen
element;
‒ Vsaj eden izmed elementov OpisArtikla1 ali OpisArtikla2 mora biti
zapolnjen z opisom artikla.
4.2.3.4 Količina Artikla
Slika 39: Količina artikla

Vir: lasten

KolicinaArtikla vsebuje naslednike, ki določajo količino in mersko enoto na postavki, skupaj
so prikazani na Sliki 39. Vsak naslednik je obvezni element.
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 VrstaKolicine določa kodo za vrsto količine, ki je določena s šifrantom VRSTA
KOLIČINE;
 Kolicina določa dejansko količino artikla;
 EnotaMere določa kodo, ki je določena s šifrantom ENOTA MERE.
4.2.3.5 Zneski postavke
Slika 40: Zneski Postavke

Vir: lasten

Na sliki 40 je prikazan element ZneskiPostavke in njegovi nasledniki, ki določajo vrsto
zneska postavke in njeno vrednost. Element se mora ponoviti vsaj enkrat za vsako postavko
in predstavlja vrednost postavke brez davka, je pa priporočljivo, da se pojavi še drugič, kjer
predstavi končno vrednost z davkom.
 VrstaZneskaPostavke določa kodo vrste zneska postavke in je določen s
šifrantom VRSTA ZNESKA POSTAVKE;
 ZnesekPostavke določa dejanski znesek.
4.2.3.6 Cena Postavke
Slika 41: Cena postavke

Vir: lasten

Na Sliki 41 je prikazan element CenaPostavke, ki je obvezni element vsake postavke, prav
tako njegova naslednika.
 VrstaCene določa tip cene in je določen s šifrantom VRSTA CENE;
 Cena določa dejansko ceno postavke.
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4.2.3.7 Referenčni dokumenti postavke
Slika 42: Referenčni dokumenti postavke

Vir: lasten

Element ReferencniDokumentiPostavke in njegovi nasledniki (prikazani na Sliki 42) so
zakonsko neobvezni deli računa e-SLOG, se pa nanašajo na referenčni dokument, kot je na
primer naročilnica ali dobavnica.
 VrstaDokumentaPostavke je določena s šifrantom VRSTA DOKUMENTA
POSTAVKE;
 StevilkaDokumentaPostavke vsebuje niz, ki določa številko referenčnega
dokumenta. Vrednost elementa je omejena na 35 znakov;
 DatumDokumenta določa datum na referenčnem dokumentu.
4.2.3.8 Davki postavke
Slika 43: Davki postavke

Vir: lasten

Na sliki 43 je prikazan element DavkiPostavke in njegovi nasledniki, ki vsebujejo informacije
o vrsti, velikosti in zneskih davka na določeni postavki. So obvezni elementi računa e-SLOG.
V primeru da je postavka neobdavčena se izpusti element DavkiNaPostavki saj e-SLOG ne
podpira neobdavčenih postavk.
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 DavkiNaPostavki vsebuje dva naslednika, ki opisujeta povzetek davkov na
postavki:
‒ VrstaDavkaPostavke določa kodo vrste davka postavke in je določen s
šifrantom VRSTA DAVKA POSTAKE;
‒ OdstotekDavkaPostavke določa davčno stopnjo v odstotkih.
 Element ZneskiDavkovPostavke in njegova naslednika se po navadi pojavijo
dvakrat v vsaki postavki in enkrat predstavljajo osnovo za davek in drugič znesek
davka na postavki:
‒ VrstaZneskaDavkaPostavke določa vrste zneska davka postavke in je
določen s šifrantom VRSTA ZNESKA DAVKA POSTAVKE;
‒ Znesek določa dejanski znesek vrste zneska davka postavke.
4.2.3.9 Odstotki postavk
Slika 44: Odstotki postavk

Vir: lasten

OdstotkiPostavk in njegovi nasledniki (prikazani na Sliki 44) so zakonsko neobvezni
elementi, so pa obvezni, če želimo na postavko dati kakršni koli popust ali pribitek. Popust
je lahko podan v odstotkih, v znesku ali v obojem. Število popustov ni omejeno, priporočeno
pa je, da se vsak naslednji popust obračuna na vrednost postavke zmanjšano za vrednost
predhodnih popustov. Kadar želimo dodati popuste na skupno vrednost, jih je treba dodati
k vsaki postavki posebej in ustrezno preračunati davčno osnovo.
 Identifikator je element, ki vsebuje kodo za vrsto popusta in je določena s
šifrantom IDENTIFIKATOR;
 VrstaOdstotkaPostavke določa kodo za vrsto odstotka postavke in je določen s
šifrantom VRSTA ODSTOTKA POSTAVKE;
 OdstotekPostavke je dejanski odstotek popusta na vrednost postavke;
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 VrstaZneskaOdstotka določa kodo za vrsto zneska odstotka in je določen s
šifrantom VRSTA ZNESKA ODSTOTKA;
 ZnesekOdstotka vsebuje vrednost odstotka postavke.
4.2.3.10

Stroškovno mesto in obdobje dobave
Slika 45: Stroškovno mesto in Obdobje dobave

Vir: lasten

Elementa Stroskovnomesto in ObdobjeDobave sta neobvezna elementa brez
naslednikov in sta prikazana na Sliki 45. StroskovnoMesto določa stroškovno mestno na
računu, vrednost pa je omejena na 280 Znakov. ObdobjeDobave določa datum ali obdobje
dobave posamezne postavke, vrednost elementa je omejena na 35 znakov.
4.2.4 POVZETEK DAVKOV
V naslednike elementa PovzetekDavkovRacuna se za vsako davčno stopnjo napiše povzetek
davkov, praviloma se ponovi tolikokrat, kolikor je zajetih davčnih stopenj v računu.
Neobdavčene postavke se obravnava drugače kot obdavčene. Vsi elementi opisani v tem
sklopu so zakonsko obvezni. Na Sliki 46 so prikazani vsi
nasledniki elementa
PovzetekDavkovRacuna.
Slika 46: Povzetek davkov računa

Vir: lasten

 DavkiRacuna v naslednikih podaja vrsto davka in odstotek davka na računu:
‒ Element VrstaDavka določa kodo za DDV in je določen s šifrantom VRSTA
DAVKA POSTAVKE;
‒ OdstotekDavka določa stopnjo davka v odstotkih.
61

 Element ZneskiDavkov in njegova naslednika se po navadi pojavijo dvakrat v vsaki
postavki. Enkrat predstavljajo osnovo za davek in drugič znesek davka za davčno
stopnjo:
‒ Element VrstaZneskaDavka določa kodo za vrsto zneska davka in je
določen s šifrantom VRSTA ZNESKA DAVKA;
‒ Element ZnesekDavka pa predstavlja dejanski znesek vrste zneska davka.
4.2.4.1 Razširitve za povzetek davkov
Podobno kot razširitve za glavo računa je tudi razširitev za povzetke davkov podana v
elementu PoljubnoBesedilo in njegovih naslednikih. Razširitev za povzetek davkov je davčni
tekst, v njem so opisane razne davčne klavzule. Davčni tekst se lahko ponovi večkrat.
Struktura elementa PoljubnoBesedilo in njegovih naslednikov je enaka kot na Sliki 35.
Vsak odstavek davčnega teksta ima največjo možno dolžino 280 znakov in je oblikovan po
elementu PoljubnoBesedilo z naslednjimi vrednostmi:
 Pod VrstaBesedila se zapiše TXD, pod Tekst1 se zapiše DAVCNI_TEKST, pod Tekst2
in Tekst3 pa posebno besedilo, ki ga predpisuje zakonodaja.
Glede davkov pa obstajajo tudi določene posebnosti.
»Računovodsko obstajajo tudi neobdavčene postavke. To ni isto kot davčna stopnja 0 %.
Seštevek vseh neobdavčenih postavk je pri povzetku davkov ločeno od seštevka postavk z
davčno stopnjo 0 %.« (“PROJEKT e-SLOG,” n.d.).
Pri neobdavčenih postavkah se torej v e-SLOG značk VrstaDavka in Odstotek davka ne
zapiše.
Poznamo tudi obrnjeno davčno obveznost, katere prisotnost določa, da se pri končnem
znesku za plačilo ne prišteje sicer obračunan davek. To velja le v primeru, če so vse
postavke z obrnjeno davčno obveznostjo. V e-SLOG je ta razširitev vključena za potrebe
avtomatizacije preračuna zneskov in je predstavljena kot PoljubnoBesedilo z naslednjimi
vrednostmi:
 Pod
VrstaBesedila
se
zapiše
AAI,
pod
Tekst1
OBRNJENA_DAVCNA_OBEZNOST, pod Tekst2 pa beseda true.
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se

zapiše

4.2.5 VSOTE RAČUNA
Slika 47: Vsote računa

Vir: lasten

PovzetekZneskovRacuna vsebuje naslednike, ki podajajo povzetek zneskov iz postavk
računa, skupaj so prikazani na Sliki 47. PovzetekZneskovRacuna se lahko pojavi večkrat
tekom računa, če želimo dodatno prikazati skupne zneske (na primer skupni popust). Ti
elementi so zakonsko obvezni. Sklic se vpiše pri končnem znesku za plačilo.
 ZneskiRacuna ima naslednike, ki vsebujejo povzetek zneskov na računu, na primer
seštevek davka, davčne osnove, popusti:
‒ VrstaZneska vsebuje vrednost iz šifranta VRSTA ZNESKA, ta določa kateri
znesek se bo uporabil v naslednjem elementu ZnesekRacuna;
‒ ZnesekRacuna vsebuje dejanski znesek, ki ga želimo prikazati.
 SklicZaPlacilo vsebuje naslednika:
‒ SklicPlacila je določen s šifrantom SKLIC PLAČILA;
‒ StevilkaSklica Po 1. 11. 2010 se pri sestavi številke za sklic uporabi
pravilnik ZBS, Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri
opravljanju plačilnih storitev.
4.2.6 ZAKLJUČEK RAČUNA IN NOGA RAČUNA
Zaključek računa in noga računa v shemi e-SLOG nimata svojih elementov, zato so podatki,
ki so prikazani v zaključku in nogi računa, podani z elementom PoljubnoBesedilo in
njegovimi nasledniki. Element PoljubnoBesedilo ima enako obliko kot na sliki 35.
Razširitvi za zaključek računa sta Fakturist in Dodatni tekst, obe razširitvi se lahko večkrat
ponovita. V e-SLOGU sta oblikovani po elementu PoljubnoBesedilo z naslednjimi
vrednostmi:
 Pri razširitvi fakturist se pod VrstaBesedila zapiše AAI, pod Tekst1 se zapiše
FAKTURIST, pod Tekst2 pa ime fakturista. Fakturist je oseba, ki je pripravila račun;
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 Razširitev Dodatni tekst lahko vsebuje razne podatke, ki jih je izdajatelj računa želel
poudariti glede računa. V tem primeru se pod VrstaBesedila zapiše AAI, pod Tekst1
se zapiše DODATNI_TEKST, pod Tekst2, Tekst3 in Tekst4 pa razne ostale podatke,
ki jih je izdajatelj želel poudariti.
Razširitev za nogo računa je besedilo noge računa in se lahko ponovi večkrat. V e-SLOGU
je oblikovana po elementu PoljubnoBesedilo z naslednjimi vrednostmi:
 Pri besedilu noge računa se pod VrstaBesedila zapiše AAI, pod Tekst1 se zapiše
NOGA_TEKST, pod Tekst2, Tekst3 in Tekst4 pa razne informacije, ki sodijo v nogo,
kot na primer, pri katerem okrožnem sodišču je zapisana pravna oseba in koliko je
ustanovitveni vložek.
Na Sliki 48 se nahaja vizualizacija računa e-SLOG z vsemi naštetimi elementi. Datoteke XML,
XSLT in XSD, ki so potrebne za vizualizacijo in prav tako PDF računa se nahajajo na spletni
strani (Gospodarska zbornica Slovenije-A, 2012).
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Slika 48: Vizualizacija računa e-SLOG po standardu e-SLOG

Vir: (SETCCE, 2014)
65

5 ZAKLJUČEK
V diplomskem delu sta predstavljena pojma e-dokument in e-račun, prav tako pa diplomsko
delo podaja pregled sistema ZBS v katerem se izmenjujejo e-dokumenti in e-računi. Kot cilj
diplomskega dela je bila zadana predstavitev računa e-SLOG, ta je realizirana z opisom
zgodovine nastanka standarda e-SLOG, opisom normativnega okolja in razdelitvijo računa
po segmentih, prikazom sheme segmentov in njihovim opisom. Ker pa je za razumevanje
izmenjave računov e-SLOG potrebno razumevanje strukture ovojnic, so tudi te razčlenjene
na segmente in skupaj s primeri, podrobno opisane.
Naloga podaja tudi prednosti uvedbe poslovanja z računi e-SLOG. Ena izmed prednosti je
pospešitev poslovanja in izogibanje napakam pri pisanju in pošiljanju računov e-SLOG. Ker
se posluje po elektronski poti, je dostava v sistem prejemnika skoraj avtomatična in ne
prihaja do zamud, preverja pa se tudi pravilnost računa glede na shemo XML in se tako
preprečujejo napake.
Prednost računa e-SLOG je tudi povečana ekološka učinkovitost podjetja, saj se ob uvedbi
računa e-SLOG precej zmanjša poraba papirja in ostalega potrošnega materiala.
Glavna prednost uvedbe računov e-SLOG v podjetje pa je prihranek pri poslovanju, to je bil
tudi cilj Urada za javna plačila, ki je pri poslovanju proračunskih uporabnikov uvedel
izdajanje in prejemanje računov e-SLOG z namenom večmilijonskega prihranka z odpravo
papirja in uvedbo avtomatičnega poslovanja. Tudi v nalogi je podan izračun primerjave cene
izdanega računa e-SLOG in izdanega papirnega računa. Prihranek znaša približno 500 € na
1000 izdanih računih. Ocena podana v nalogi je sestavljena iz okvirnih podatkov cen izdaje,
zato obstaja možnost da bi prišlo tudi do dodatnih stroškov pri izdaji e-računov, kot so na
primer stroški arhiviranja in morebitnih drugih stroškov. Morda bi se dalo nalogo dopolniti
z oceno vseh stroškov, ki bi nastali pri poslovanju z računi e-SLOG vendar se ti najlažje
ocenijo dolgoročno ob delovanju trga.
Dejstvo pa je, da tudi račun e-SLOG ni brez slabosti. Nekaj se jih lahko pojavi pri uvajanju
v samo poslovanje z računom e-SLOG, kot na primer nezaupanje in odpor zaposlenih do
nove tehnologije, kar je pogosto pri starejši populaciji, ali pa napake pri sami uvedbi, kar
lahko povzroči zamude. Ker je izmenjava računov e-SLOG dvosmerni dogovor, lahko pride
do tega, da poslovni partner, s katerim je bil ta dogovor sklenjen, ni naredil vsega, kar je
treba za uvedbo računa e-SLOG.
Morda je ena izmed slabosti, ki v jedrnem delu ni omenjena tudi to, da kar nekaj podjetij
svoje račune ni sposobno izstaviti po standardu enostavni e-SLOG, saj so njihovi računi
precej bolj kompleksni in vsebujejo več elementov, kot jih je možno predstaviti po standardu
enostavni e-SLOG. Zato bi bilo v prihodnosti smiselno nadgraditi enostavni e-SLOG tako, da
bi lahko vključeval tudi te, bolj kompleksne račune.
Pri predstavitvi samega računa e-SLOG sem opazil, da se za definiranje nekaterih elementov
uporabljajo šifranti, ki na primer podajajo vrsto partnerja ali pa kodo namena računa. Moje
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mnenje je, da bi se te šifrante lahko prestavilo iz vsebine elementov v atribute, tako kot je
to pri segmentu referenčni dokumenti podan podatek o vrsti dokumenta kot atribut. S tem
bi bil račun e-SLOG mnogo bolj pregleden.
V postopku izdelave diplomske naloge sem spoznal veliko novega, za kar vem, da mi bo v
prihodnje prišlo zelo prav, ne samo pri nadaljnjem delu, ampak tudi pri izobraževanju. Temo
nameravam še naprej spremljati in opazovati razvoj in vpeljavo standarda e-SLOG v
slovensko gospodarstvo. Predvsem me zanima, kako bo potekalo poslovanje v letu 2015,
ko bo poslovanje z računom e-SLOG stopilo v veljavo. Predvidevam, da bo začetek težak, a
hkrati upam, da bo e-SLOG dolgoročno uspešen.
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