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eIDAS
Uredba (EU) št. 910/2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za
elektronske transakcije na notranjem trgu (Uredba eIDAS) določa pogoje, pod katerimi
države članice priznajo sredstva elektronske identifikacije fizičnih in pravnih oseb, ki
so vključena v priglašeno shemo druge države, ter storitve zaupanja za elektronske
transakcije.
Uredba eIDAS povečuje zaupanje v elektronske transakcije na notranjem trgu in
zagotavlja pogoje za varne in nemotene elektronske transakcije med podjetji,
državljani in javnimi organi v EU. Ureja vzajemno priznavanje elektronskih
identifikacijskih sredstev in postavlja enoten evropski zakonski okvir za ponudnike
kvalificiranih storitev zaupanja.

Osrednje vozlišče eIDAS v Sloveniji - SI-PEPS - bo omogočilo slovenskim uporabnikom enostaven dostop do javnih e-storitev v drugih
državah članicah EU, tujcem pa dostop do slovenskih e-storitev z njihovimi nacionalnimi sredstvi za elektronsko identifikacijo.
Centralni avtentikacijski sistem SI-CAS služi ugotavljanju elektronske identitete uporabnikov. Gradnik deluje kot zaupanja vreden
posrednik, ki preveri identiteto uporabnika pri ustreznem ponudniku identitet in po potrebi pridobi dodatne identifikacijske atribute,
ki jih zahteva ponudnik e-storitve.
Centralni sistem za strežniško elektronsko podpisovanje SI-CeS zagotavlja oblikovanje e-podpisa s ključi imetnikov digitalnih potrdil, ki so
varno shranjeni v centralnem sistemu ter tako omogoča uporabo e-podpisa v vseh uporabniških okoljih, tako stacionarnih kot mobilnih.

Čezmejne javne e-storitve AJPES

Sofinancirano s pomočjo Instrumenta
za povezovanje Evrope Evropske unije
Projekt sofinancira Evropska unija. Za vsebino so odgovorni
izključno avtorji. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli
morebitno uporabo v publikaciji navedenih informacij.

AJPES bo vsem svojim uporabnikom dodatno omogočil prijavo na portal AJPES prek
storitve SI-PASS in povezovanje z obstoječimi uporabniškimi profili.
Z dodatnimi možnostmi prijave bo tujim zavezancem omogočil oddajo podatkov prek
spletnih aplikacij AJPES (npr. Register dejanskih lastnikov) z uporabo nacionalnih
sredstev elektronske identifikacije, skladno z zahtevami Uredbe eIDAS.
V spletne aplikacije (npr. oddajo letnih poročil) bo vključil možnost e-podpisovanja
dokumentov prek centralnega sistema za strežniško elektronsko podpisovanje
SI-CeS.
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