
e-Invoicing para 
Administrações Públicas

Serviço para emissão de faturas legais direcionadas às 
Administrações Públicas Européias

Os princípios que inspiram a legislação européia sobre a fatura eletrônica valorizam a capacidade que 
esse tipo de documento proporciona a fim de desenvolver eficiências e vantagens competitivas na 
gestão das empresas.

A circunstância faz com que o “conteúdo antigo” torne-se um marco legislativo, consequência da União 
Européia  que condiciona os distintos países membros da UE que, em hipótese alguma, desenvolvam 
normas contrárias as diretrizes proveniente dos órgãos do governo europeu.

Neste contexto, as distintas diretrizes européias sobre a fatura eletrônica defenderam o desenvolvimento 
de normas que, longe de impor a sua obrigação de controlar fiscalmente as operações comercias (como 
no caso da América Latina), encorajaram o desenvolvimento de iniciativas legislativas baseadas no 
acordo entre todas as partes sobre a liberdade dos formatos e dos procedimentos, desde que a 
integridade dos dados seja garantida assim como a autenticidade do documento eletrônico.

Apesar disso, não são poucos os esforços que levam a Europa a incrementar a adoção da fatura 
eletrônica, prova disso foi a iniciativa em realizar um projeto chamado “Agenda digital europeia” que, 
entre outras medidas, envolve as administrações públicas dos diferentes países da União para definir um 
quadro de contratação públicos baseado em procedimentos eletrônicos que incluam a fatura digital.

Esta ação se consolida através da Diretiva 2014/55/EU, entre outras normas, que estabelecem premissas 
para o desenvolvimento de um padrão europeu de faturamento eletrônico no âmbito B2G que facilite 
o envio deste tipo de documento eletrônico independente do país de origem do provedor. Assim que 
definido o padrão de informações obrigatórias que deverão constar  no documento eletrônico, cujo prazo 
para entrar em vigor será de Novembro de 2018, não haverá o desenvolvimento de um único formato de 
arquivo (Exemplo: XML, EDIFACT, X12, etc) porém, serão propostas algumas regras de interoperabilidade 
“semântica” que assegurem a existência de alguns dados mínimos para qualquer fatura endereçada a 
administração pública européia.

As consequências destas iniciativas já podem ser vistas em diferentes países europeus como: na 
Itália, na França ou na Espanha que já têm projetos consolidados de fatura eletrônica B2G. Na Alemanha 
ou nos Países Baixos, eles estãoavançando rapidamente no desenvolvimento dos seus sistemas e, no curto 
prazo, o resto dos países europeus deverão aderir a esta iniciativa para promover o faturamento eletrònico 
B2G.
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Solução EDICOM para faturamento eletrônico com as 
Administrações Públicas

A Plataforma Internacional de Fatura Eletrônica EDICOM implementa todas as funcionalidades 
funcionalidade necessária para garantir o envio de faturas eletrônicas legais de acordo com as 
especificações dos sistemas de cobrança eletrônica B2G em vigor na União Européia.

Fornecedores de produtos e serviços dos governos, administrações e instituições européias encontrarão 
na EDICOM uma solução ágil e atualizada de acordo com os requisitos dos diferentes países da União 
Européia.

Aspectos como a adaptação de normas regulativas por cada país (geralmente XML), a aplicação de 
assinaturas eletrônicas ou o envio para as diferentes administrações através dos conectores definidos 
(geralmente https de Serviços da Web), serão resolvidos de forma transparente para qualquer emissor que 
usar os serviços da EDICOM para promover seus projetos “B2G Compliant e-Invoicing”.

Estes também são projetos onde as administrações públicas geralmente estabelecem um fluxo de 
comunicações com seus fornecedores, para o qual estão relatando mensagens de status para informá-los 
sobre a situação em que o gerenciamento de pagamentos de cada documento recebido é encontrado. A 
plataforma da EDICOM opera de forma bidirecional, integrando as comunicações de cada administração 
para simplificar o controle do fornecedor sobre o status de todas ou de cada uma das faturas enviadas.

A quem se destina?

Qualquer fornecedor de uma ou várias administrações públicas européias provavelmente se tornará um 
usuário da plataforma EDICOM de Fatura Eletrônica com Administrações Públicas.

A EDICOM desenvolverá projetos adaptados às necessidades de cada provedor com base no negócio do 
cliente como, o número de administrações públicas a serem conectados, o volume de faturas emitidas ou os 
países a serem integrados.

As necessidades específicas do projeto determinarão aspectos como o número de ambientes a serem 
incluídos, os esquemas de transformação de dados a serem implementados ou as particularidades 
em termos de assinaturas digitais, sistemas de armazenamento de fatura, protocolos de comunicação 
ponto-a-ponto ou integração de avisos de respostas particulares adaptados aos procedimentos de cada 
administração receptora.

http://globaleinvoicing.com/


Funcionamento da Solução

A plataforma da EDICOM configura um ambiente para cada país emitindo faturas atribuídas à sua 
organização.

A plataforma  da EDICOM funciona de forma integrada ao seu sistema de gestão ou ERP central para 
capturar os dados registrados pelos usuários que serão utilizados na emissão de faturas eletrônicas.

A plataforma da EDICOM reconhece nas estruturas de dados fornecidas pelo seu ERP à administração 
pública que é destinada a cada fatura, derivando-a para o ambiente configurado na plataforma (País 1, 
País , País N).

A plataforma  da EDICOM transforma os dados do ERP no esquema do documento eletrônico exigido 
em cada caso (geralmente XML). Ao mesmo tempo, as regras exigidas em cada caso são aplicadas (Regras 
B2G): validação sintática do documento, validação semântica, verificação da existência de dados mínimos, 
verificação de assinaturas eletrônicas, etc.

As faturas eletrônicas que passaram pela validação são transferidas para o Centro de Administração 
Pública da EDICOM. Este serviço configura um hub de conectores adaptados às especificações dos 
diferentes projetos de faturamento eletrônico B2G europeu, automatizando o “roteamento” de cada fatura 
para garantir seu envio ao destinatário de forma segura através do canal exigido em cada caso.

Os destinatários emitem reconhecimentos diferentes (ACK – Acknowledgement) informando sobre o 
status das faturas recebidas. Esses avisos são encaminhados através do Centro de Administração Pública da 
EDICOM como mensagens de resposta das diferentes administrações.

Os documentos trocados são armazenados em EDICOMLta (Edicom Long Term Archiving). Este 
armazenamento hierarquiza os documentos desenhando cada fatura com seus respectivos avisos ou 
confirmações de resposta. Trata-se de uma custódia legal com a garantia do Provedor de Serviços de 
Confiança EDICOM que dá valor legal aos arquivos armazenados de acordo com o regulamento europeu 
“eIDAS”.
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• A EDICOM é uma empresa global com projetos ativos em mais de 65 países gestionados 
através das 8 filiais localizadas na Europa, Estados Unidos e América Latina (uma das 
regiões mais avançadas em desenvolvimento de modelos de “Compliant e-invoincing).

 Somos uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções de integração de 
dados que opera internacionalmente desde 1995.

 A EDICOM é autoridade em certificação na Europa e Mexico, e conta com a experiência e 
tecnologia necessárias para implementar os processos de assinatura digital requeridos na 
grande maioria dos sistemas de fatura eletrônica legais.

• Através da EDICOM,voce terá um serviço de suporte internacional disponível em até 7 
idiomas, gestionado por profissionais qualificados e especializados em processos de 
compliant e-invoiving. Nosso suporte se organiza para oferecer um serviço em múltiplos 
fusos horários, com a possibilidade de se ter um serviço ininterrupto 24x7. 

 Garantia de disponibilidade de serviço em 99,9% conforme SLA (Service Level Agreement).
 
 Seguimos os mais rigorosos procedimentos para garantir a segurança de todos os 

documentos conforme as exigências dos padrões de qualidade:

ISO 27001 ISO 20000 ISAE 3402 THIER II DESING

Porque escolher a 

EDICOM é uma empresa multinacional
especializada em Faturamento Eletrônico e
Intercâmbio Eletrônico de Dados (EDI) com
projetos ativos em mais de 65 países, para
algumas das principais empresas do mundo
em seus respectivos setores.

www.edicomgroup.com

Precisa da nossa ajuda?

Contato

http://edicomgroup.com/
https://globaleinvoicing.com/pt-pt/contacto

