Správa obsahu a dokumentů

Soumrak papírových faktur
Zrovnoprávnění elektronické a papírové
fakturace ušetří jen letos českým firmám
a úřadům půl miliardy korun. V roce
2018 by úspora měla dosáhnout až
23 miliard.

Miliardové úspory
Nejenže se tímto krokem česká legislativa srovnala s normami EU, především však zákonodárci otevřeli cestu k obřím úsporám, které by jen na papíru a náplních do tiskáren měly dosáhnout zhruba půl miliardy korun. To je statistický odhad pro rok
2013, predikce ve střednědobém horizontu naznačují ještě zásadnější úspory: v roce 2018 by se díky e-fakturaci mělo ušetřit
až 23 miliard korun.

Ondřej Hergesell
Na první pohled novela zákona č. 235/2004 Sb. nijak nevybočuje z řady jiných legislativních novinek. Dokonce ani slovní popis normy – novela zákona o DPH – nenaznačuje, že by
měla českým firmám, podnikatelům i úředníkům přinést tolik
očekávanou úlevu: zrovnoprávnění elektronických faktur s klasickými papírovými. Od začátku letošního roku není nutné
e-faktury posílat s elektronickým podpisem nebo přes systémy
elektronického přenosu dat (EDI), pokud mají stejné náležitosti jako jejich papíroví „sourozenci“. To vše navíc bez nezbytnosti tisknout faktury (uložené nejčastěji ve formátu PDF) kvůli archivaci či daňové kontrole. Uživatel jen musí zajistit, že i za
několik let bude možné dokument přečíst v běžně dostupných
programech.

Elektronické faktury?
Ano a efektivně
Z hlediska automatického zpracování patří české tištěné faktury k nejhorším
na světě. Každý si vytvoří formát, jaký
chce, a automatizace trpí. Naproti tomu
české elektronické faktury jsou špička,
a budoucnost tak vypadá dobře.
Díky tomu, že v České republice vznikl
formát ISDOC, máme standard, kterým se
domluví všechny podnikové systémy. Ve
většině je nativně podporován, takže je
možné začít generovat odchozí faktury bez
dalších nákladů. Vytvořený soubor se pouze opatří elektronickým podpisem a odešle na příslušný e-mail odběratele.
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Na straně odběratele může být
zpracování beze změny, nicméně elektronický formát přímo vybízí k tomu, aby
se faktury pořizovaly automaticky. V takovém případě přicházejí do určené
poštovní schránky, ze které je automaticky čte speciální aplikace. Zprávu
zkontroluje, a pokud je v pořádku, vytvoří obraz faktury, který spolu se zdrojovým souborem zaarchivuje. Současně kontroluje i elektronický podpis
a vše včetně dat z faktury a odkazu na
dokumenty v archivu předává do podnikového systému k dalšímu zpracová-

ní. Odpadají tak pořizování dat a archivace papíru.
Vypadá to, že jeden z nejstarších procesů konečně dostal správnou injekci
a data se začínají přenášet, aniž se tisknou, posílají a znovu pořizují. Tedy rychle a efektivně.
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