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E-FACTURATIE
IN PORTUGAL

Juridisch bereik

B2G E-FACTURATIE
Belangrijkste kenmerken

Het elektronische facturatiesysteem met overheidsdiensten is geregeld volgens besluit 123/2018. Overheidsinstanties en hun 
leveranciers zullen vanaf 2022 elektronische facturen moeten uitwisselen. Om compliance te vereenvoudigen heeft de 
Portugese belastingdienst (AT) in Wetsbesluit nr. 14-A/2020 een gefaseerde compliancekalender voor leveranciers 
bekendgemaakt, afhankelijk van hun totale factuurvolume.

GEDECENTRALISEERD PLATFORM
Portugal heeft een gedecentraliseerd elektronisch facturatiemodel. Overheidsdiensten kunnen op basis van hun eigen 
behoeften een eigen elektronische facturatie-oplossing kiezen, zolang deze voldoet aan de normen die zijn vastgesteld door 
eSPap, Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública.

VEREISTE DOCUMENTEN
Factuur, creditnota en 
debetnota.

FACTUURFORMAAT
Het formaat is UBL 2.1, een door 
de EU goedgekeurde norm.

CONNECTIVITEIT
Verbindingen worden uitgevoerd 
via het AS2-protocol, Web 
Services of een private VAN.

STATUSBERICHTEN
Het centrale platform 
verstuurt statusberichten in 
XML-formaat.

BEWARING
Elektronische facturen moeten 
minimaal 10 jaar bewaard blijven.

Het EDICOM-platform garandeert connectiviteit 
dankzij interoperabiliteitsovereenkomsten. EDICOM 
garandeert de uitwisseling van facturen tussen alle 
Portugese overheidsinstanties en hun leveranciers.
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DE B2G E-FACTURATIE-OPLOSSING VAN EDICOM
Hoe werkt het?

1. GENEREREN EN MAPPING
De EDICOM-oplossing haalt de vereiste gegevens uit de 
ERP van de gebruiker en gebruikt een datatransforma-
tiesysteem om facturen in het vereiste UBL 2.1-formaat 
te genereren.

2. VALIDATIE EN E-HANDTEKENING
Het platform voert een eerste syntactische validatie uit 
om te controleren of het gestructureerde document op 
de juiste manier is opgebouwd. Vervolgens wordt de 
verplichte elektronische handtekening aangebracht.

3. DE E-FACTUUR VERZENDEN
EDICOM implementeert beveiligde communicatiepro-
tocollen, zoals Web Services en AS2 om documenten 
naar publieke organisaties te verzenden.

5. BEWARING
EDICOM als aanbieder van gekwalificeerde diensten 
onder de eIDAS-verordening, bewaart de facturen 
elektronisch op het cloudplatform of via de dienst
langetermijnarchivering van EDICOM, waarbij volgens 
redundantiecriteria volledige veiligheid, veilige opslag 
en snelle beschikbaarheid van documenten worden 
gegarandeerd.

4. STATUSBEVESTIGINGEN ONTVANGEN
EDICOM ontvangt acceptatie- en afwijzingsberichten 
van overheidsinstanties en elke andere status en 
integreert deze rechtstreeks in de ERP van de gebrui-
ker om een beter beheer en verwerking mogelijk te 
maken.

Het EDICOM-platform centraliseert het genereren en verzenden van 
e-facturen naar alle overheidsinstanties in Portugal en wereldwijd.
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OPLOSSINGEN VOOR E-BTW EN E-BOEKHOUDING
Verplichte e-documenten

EDICOM
Wereldwijde partner voor gegevensintegratie

ELEKTRONISCH BOEKHOUDEN 
MET SAFT-PT

In 2024 is de verzending van het 
SAF-T-boekhouddocument verpli-
cht. Moeten systemen in staat zijn de 
nodige informatie te registreren om 
het SAFT-PT-boekhoudbestand te 
genereren, zodat zij vervolgens 
boekhoudkundige wijzigingen 
elektronisch bij de belastingautori-
teit kunnen aangeven.

Deze aangifte kan op jaarbasis 
worden verricht. Het nieuwe 
SAF-T-boekhoudbestand moet de 
volgende controlevelden bevatten: 
Artikelcatalogus, klantencatalogus, 
leverancierscatalogus, btw-regule-
ringen, boekhoudkundige wijzigin-
gen en rekeningstelsel.

ELEKTRONISCHE BTW-AANGIFTE

Een elektronische btw-aangifte in 
SAFT-PT-formaat moet uiterlijk op de 12e 
van elke maand worden ingediend. De 
autoriteiten eisen dat facturen en 
verzendings- of leveringsberichten 
opeenvolgend worden gegenereerd en 
een encryptieproces doorlopen, waarbij 
de elektronische handtekening wordt 
toegevoegd, evenals de gegevens van de 
vorige factuur en de controlesystemen 
voor het genereren van bestanden.

ATCUD - QR 
Vanaf 1 januari 2022: Relevante facturen 
en belastingdocumenten moeten de 
tweedimensionale barcode (QR-code) 
bevatten. Vanaf 1 januari 2023: Relevante 
facturen en belastingdocumenten 
moeten de unieke documentcode 
ATCUD(Code Validation Numero Sequen-
tial) bevatten.

ELEKTRONISCHE 
VERVOERSDOCUMENTEN

Belastingplichtigen zijn verplicht 
hun vrachtdocumenten voorafgaand 
aan de goederenbeweging aan de 
Portugese belasting- en douaneau-
toriteiten (TAC) te melden.

Voor dit proces automatiseert de 
EDICOM-oplossing de verzending 
van gegevens in realtime via Web 
Services naar de belastingdienst die 
de autorisatiecode afgeeft. De 
oplossing ontvangt de code automa-
tisch en integreert deze in het 
vervoersdocument. Met deze code 
kunnen de goederen worden 
vervoerd.

Via één enkel platform dat is geïntegreerd met uw beheersysteem, kunt u de 
elektronische documenten opstellen en verzenden die in elk land vereist zijn.

SPECIALISTEN IN GEGEVENSINTEGRATIE
Sinds 1995 hebben wij ons uitsluitend toegelegd op de 
ontwikkeling van oplossingen voor het elektronisch 
uitwisselen van gegevens. Deze combinatie van 
ervaring en specialisatie heeft ons vandaag de dag op 
het gebied van configuratie van informatiesystemen tot 
wereldleider gemaakt.

GECERTIFICEERDE BEVEILIGING
Wij beschikken over de hoogste accreditaties op het 
gebied van informatiebeveiliging (ISO27001, ISEA3402, 
TIERII) om het herstel en een vertrouwelijke verwerking 
van alle gegevens te garanderen.

INTERNATIONAAL ONDERSTEUNINGSCENTRUM
Het toepassen van een EDICOM-oplossing garandeert 
toegang tot internationale ondersteuning in wel zeven 
talen, aangepast aan verschillende tijdzones. 
Ondersteuning beschikbaar in het Engels, Spaans, Frans, 
Italiaans, Duits, Nederlands en Portugees.

GEGARANDEERDE BESCHIKBAARHEID
Wij garanderen 24 uur per dag, 7 dagen per week 
permanente toegang tot ons platform, met een beschik-
baarheid van 99,9% van de diensten schriftelijk vastge-
legd in ons Service Level Agreement.
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**Solo para llamadas desde el país indicado

 

info_global@edicomgroup.com

Brasil

Argentina +54 (11) 5443 8050 
info_argentina@edicomgroup.com

+55 (11) 3154 5100 
info_brazil@edicomgroup.com

Colombia +57 (1) 795 3970 
info_colombia@edicomgroup.com

España +34 961 366 565
info_spain@edicomgroup.com

France +33 (0)1 53 76 37 50  
info_france@edicomgroup.com

Italia +39 02 0064 0402 
info_italy@edicomgroup.com

México +52 (55) 52 12 15 66 
info_mexico@edicomgroup.com

U.S.A.  +1 212 889 1909 
info_usa@edicomgroup.com

EDICOM GLOBAL

Deutschland +49 1801 000 111

België

Chile

Ecuador

Guatemala

Nederland

Morocco

Peru

Polska

Portugal

Russia

United Kingdom

Uruguay

+32 (0) 78 790 052

+56 2 2595 2823

+593 1800 000441

+502-23784851

+31 (0) 207086282

212520426058**

+51 17052264

+48 22 482 07 00

+351 211 201 573

+7 (495) 463 17 01

+44 (0) 871 277 0028

000 416 205 1339**

INTERNATIONAL PHONES

**Calling only from the country associated to the phone number

**Seulement pour les appels réalisés depuis le pays

**Solo per chiamate dal paese indicato

**Apenas para chamadas do país referenciado

Honduras 800 5041 0061**


