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PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1870
ze dne 16. října 2017
o zveřejnění odkazu na evropskou normu pro elektronickou fakturaci a seznamu syntaxí podle
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/55/EU
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci při
zadávání veřejných zakázek (1), a zejména na čl. 3 odst. 2 a čl. 11 odst. 2 třetí pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem směrnice 2014/55/EU je zajištěním sémantické interoperability a zvýšením právní jistoty podpořit
využívání elektronické fakturace při zadávání veřejných zakázek. Přínosy elektronické fakturace jsou maximali
zovány, pokud lze vystavování, zasílání, předávání, příjem a zpracování faktur plně automatizovat. Zárukou toho,
že těchto přínosů bude dosaženo, je využívání společné evropské normy pro elektronickou fakturaci a definování
omezeného seznamu syntaxí.

(2)

V souladu s článkem 3 směrnice 2014/55/EU požádala Komise evropské normalizační organizace, aby na základě
žádosti o normalizaci C(2014) 7912 final (2) ze dne 10. prosince 2014 vypracovaly evropskou normu pro
elektronickou fakturaci a související produkty, z nichž hlavním je seznam syntaxí.

(3)

Dne 28. června 2017 vydal Evropský výbor pro normalizaci (CEN) podle svého systému klasifikace evropskou
normu EN 16931-1:2017, Elektronická fakturace – Část 1: Sémantický datový model základních prvků
elektronické faktury a seznam syntaxí CEN/TS 16931-2:2017, Elektronická fakturace – Část 2: Seznam syntaxí
vyhovujících normě EN 16931-1.

(4)

Související produkty vypracované výborem CEN, jejichž cílem je podpora uplatňování evropské normy pro
elektronickou fakturaci, jsou k dispozici na internetových stránkách CEN.

(5)

Komise v souladu s čl. 3 odst. 1 pátým pododstavcem směrnice 2014/55/EU provedla test praktické použitelnosti
evropské normy pro elektronickou fakturaci pro koncového uživatele. Test prokázal, že evropská norma EN
16931-1:2017 je vhodná pro svůj účel a splňuje kritéria uvedená v čl. 3 odst. 1 druhém pododstavci směrnice
2014/55/EU a zejména kritéria praktičnosti, uživatelské vstřícnosti a případných realizačních nákladů. Zpráva
o výsledku testu byla předložena Evropskému parlamentu a Radě dne 11. října 2017.

(6)

Aby mohly být elektronické faktury přijímány a zpracovávány v souladu s evropskou normou pro elektronickou
fakturaci a souvisejícími syntaxemi co nejdříve, mělo by toto rozhodnutí vstoupit v platnost prvním dnem po
jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

(7)

Odkaz na normu EN 16931-1:2017, Elektronická fakturace – Část 1: Sémantický datový model základních prvků
elektronické faktury a seznam syntaxí CEN/TS 16931-2:2017, Elektronická fakturace – Část 2 by tudíž měl být
zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie,

(1) Úř. věst. L 133, 6.5.2014, s. 1.
(2) Prováděcí rozhodnutí Komise C(2014) 7912 final ze dne 10. prosince 2014 o žádosti o normalizaci podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 adresované evropským normalizačním organizacím, pokud jde o evropskou normu pro elektro
nickou fakturaci a soubor pomocných normalizačních produktů (M/528).
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PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Tímto se zveřejňuje odkaz na evropskou normu pro elektronickou fakturaci „EN 16931-1:2017, Elektronická faktu
race – Část 1: Sémantický datový model základních prvků elektronické faktury“ a seznam syntaxí s odkazem
„CEN/TS 16931-2:2017, Elektronická fakturace – Část 2: Seznam syntaxí vyhovujících normě EN 16931-1“ uvedený
v příloze tohoto rozhodnutí.
Článek 2
Konečnou lhůtou pro uvedení předpisů podle čl. 11 odst. 2 prvního pododstavce směrnice 2014/55/EU v účinnost je
den 18. dubna 2019.
Článek 3
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 16. října 2017.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER

17.10.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 266/21

PŘÍLOHA
SEZNAM SYNTAXÍ

Seznam syntaxí zmíněných v čl. 3 odst. 2 směrnice 2014/55/EU uvádí Evropský výbor pro normalizaci (CEN) v bodě 7
technických specifikací CEN/TS 16931-2:2017 zveřejněných dne 28. června 2017.
Jde o tyto dvě syntaxe:
1. XML zpráva UN/CEFACT Cross Industry Invoice specifikovaná v XML Schemas 16B (SCRDM – CII) (1);
2. Zprávy UBL pro faktury a dobropisy definované v normě ISO/IEC 19845:2015 (2).

(1) Tyto dokumenty zpřístupňuje EHK OSN (Evropská hospodářská komise OSN) na adrese http://www.unece.org/cefact/xml_
schemas/index
(2) Tyto dokumenty zpřístupňuje Oasis UBL (Universal Business Language) na adrese http://docs.oasis-open.org/ubl/cs1-UBL-2.1/UBL-2.1.
pdf

