FACTURES
ELECTRÒNIQUES
Ajuntament d’Arbúcies
Museu Etnològic del Montseny

INDEX


Per què? Legislació i beneficis



La factura electrònica en xifres a Catalunya



QUÈ ÉS UNA FACTURA ELECTRÒNICA



Crear una factura electrònica



Enviar una factura electrònica



Recursos

Per què? Marc normatiu


Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic



Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació



Ordre EHA/962/2007, de 10 d’abril, per la qual es despleguen determinades disposicions sobre facturació telemàtica i conservació
electrònica de factures, que conté el Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament pel qual es regulen les
obligacions de facturació



Ordre PRE/2971/2007, de 5 d’octubre, sobre l’expedició de factures per mitjans electrònics quan el destinatari de les mateixes sigui
l’Administració General de l’Estat o organismes públics vinculats o dependents d’aquella i sobre la presentació davant l’Administració
General de l’Estat o els seus organismes públics vinculats o dependents de factures expedides entre particulars



Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable



Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures.



Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la que es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d’Entrada
de Factures Electròniques



Ordre HAP/1650/2015, de 31 de juliol, per la qual es modifiquen l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits
funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre,
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, i l’Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny,
per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el punt general d’entrada de factures electròniques.



Directiva 2014/55/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril de 2014, relativa a la facturació electrònica en la contractació
pública



Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació



Obligació de presentació de factures en un registre administratiu i identificació d’òrgans



La Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, estableix a la seva disposició final sisena l’ús
de la factura electrònica en els següents termes:



La Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, defineix en la Disposició Addicional Quarta de
foment de la facturació electrònica:



L’Acord de Govern 151/2014, d’11 de novembre, sobre el punt general d’entrada de factures electròniques de Catalunya Estableix que el
servei e.FACT del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya és el punt general d’entrada de factures electròniques de la Comunitat
Autònoma de Catalunya, d’acord amb l’article 6.1 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures.

Per què? Marc normatiu


Punt General d’Entrada de Factures Electròniques a Catalunya: E.FACT



Punt General d’Entrada de Factures Electròniques: FACe

Ràpida, còmoda i gratuïta

Per què?
Beneficis

Més seguretat: mateixes garanties però sense
errors de gestió
Més eficiència: accés ràpid i àgil a les factures
emmagatzemades
Estalvi de paper: reducció en el volum de paper
i arxius
S’HA CALCULAT UN ESTALVI PER
L’ADMINISTRACIÓ DE 12 € PER A CADA FACTURA

Xifres 2018



1.637 ens públics l’utilitzen



10.761.257 factures gestionades



Estalvi de: +132 M €

Què és una
factura
electrònica
 Què

NO és una
factura
electrònica

Què és una factura electrònica

FORMAT XML

Estructura i sintaxis estandaritzada

Crear una factura electrònica


Les multinacionals i empreses grans que disposen d’un ERP (Planificació de
Recursos Empresarials) propi: creació, enviament i seguiment automàtic



Empreses mitjanes: la majoria de software de facturació també porten
integrada la factura electrònica



Petites empreses, autònoms, facturació esporàdica...


Diverses solucions gratuïtes: B2B Router, FACe, PIMEFACTURA

Crear una factura electrònica - Solucions






B2B Router: https://www.b2brouter.net/es/ca/preus/


Basic: enviar factures electròniques gratis, un usuari, enviament il·limitat de
factures electròniques



Professional (100€ anuals): per a autònoms i professionals: compte bàsic + dos
usuaris, adjuntar documents a la factura, creació mandats SEPA, notificacions al
mòbil...

Pimefactura: http://www.pimefactura.net/ca/compara/


Bàsic (gratuït): clients il·limitats, 12 factures anuals



Avançat (70€ anuals): suport avançat, compte bancari del receptor...

Programa Factura-e: http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/descargaaplicaciones.aspx

Exemple B2B Router


https://www.youtube.com/watch?v=q7IAHAwLqGE

Enviar una factura electrònica


Si no s’envia des de la plataforma de creació



Ajuntament d’Arbúcies: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=734





Oficina contable OC L01170097



Organ gestor OG L01170097



Unitat tramitadora UT L01170097



Oficina de registre: O00012933

MEMGA: https://efact.eacat.cat/bustia?emisorId=1482


Oficina contable OC LA0009617



Organ gestor OG LA0009617



Unitat tramitadora UT LA0009617



Oficina de registre: O00012934

Recursos


Portal de suport e-FACT per a les empreses






https://www.aoc.cat/portal-suport/efact-empreses/idservei/efact_empreses/

Plataformes:


B2B Router: https://www.b2brouter.net/es/ca/



Pimefactura: http://www.pimefactura.net/

FACe: Punt General d’Entrada de Factures Electròniques


https://face.gob.es/ca

