
PLATAFORMA DE FATURA ELETRÔNICA

E-INVOICING COSTA RICA 

edicomgroup.com

A fatura eletrônica obrigatória na Costa Rica entrou em 
vigor com a publicação da DGT-R-012-2018 onde os 
prazos foram comunicados à todos os contribuintes 
costa-riquenhos para aderirem ao uso de comprovantes 
eletrônicos a partir de setembro de 2018 no modelo de 
emissão e recebimento definido pela Dirección General 
de Tributación.

O esquema de faturação eletrônica definido pela DGT 
inclui diversos documentos ou comprovantes eletrôni-
cos em formato XML (fatura eletrônica, nota de crédito 

FATURA ELETRÔNICA  

eletrônica e nota de débito, ticket eletrônico e avisos de 
aceitação ou rejeição) para dar visibilidade à rastreabilidade que 
deve existir entre os diferentes atores envolvidos neste novo 
esquema (emissor, autoridade fiscal e destinatário).

Para aderir a este regime, é necessário efetuar o registo na 
Administración Tributária Virtual (ATV) em função do tipo de 
contribuinte e a utilização que dará ao sistema (emissor eletrô
nico - destinatário; destinatário eletrônico - não emissor; 
destinatário manual; destinatário eletrônico - consumidor final).

Costa Rica

EMISSÃO DE FATURA ELETRÔNICA 
Solução EDICOM

1. O emissor exporta automaticamente um arquivo de 
dados necessário para gerar o Comprovante Eletrônico.

2. A EDICOM o transforma ao formato XML exigido e 
envia o Comprovante Eletrônico ao Ministério da 
Fazenda para validação e recebimento da mensagem 
da fazenda com a aceitação ou rejeição pelo Fisco.

3. Em seguida, o Comprovante Eletrônico aceito é 
enviado ao cliente ou destinatário por comunicação 
direta, sendo publicado ao mesmo tempo em um 
portal da web.

4. Em última instância, o cliente final enviará e / ou 
fará upload da mensagem de recebimento para o 
Ministério das Finanças, e a administração tributária 
ficará encarregada de enviar e / ou publicar a mensa-
gem de transferência correspondente, no portal web 
do cliente final em resposta à solicitação de Aceite ou 
rejeição da mensagem de recebimento.
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Se o destinatário do Comprovante eletrônico for um cliente 
sem solução integrada, a EDICOM remete o documento para o 
serviço de publicação eletrônica de documentos Business@-
Mail.

SOLUÇÃO WEB PARA CLIENTES SEM SOLUÇÃO ELETRÔNICA 

Cada vez que um recibo é publicado no Business@Mail, o 
serviço avisa o cliente por e-mail informando que ele tem 
um documento pendente de leitura. O cliente acessa a 
plataforma online para acessar o documento, podendo 
baixá-lo, consultá-lo ou imprimi-lo.

Business@Mail

RECEBIMENTO DE FATURAS ELETRÔNICAS 
Solução EDICOM

1. O emissor ou fornecedor envia e/ou 
carrega o Comprovante Eletrônico por 
meio de um canal de comunicação direto 
ou por meio do portal web.

2. A plataforma EDICOM envia uma mensagem de recebimento ao 
Ministério da Fazenda para aceite ou rejeição do Comprovante Eletrônico 
antes de integrá-lo no sistema de gestão interno do destinatário.

Quando um cliente deseja receber todos os seus documentos em 
formato eletrônico, o fornecedor pode enviar o comprovante 
eletrônico por meio de um portal na web. Por meio de um 
formulário simples, você preencherá os campos com as 
informações adicionais que o cliente solicitar em cada caso.

SOLUÇÃO WEB PARA FORNECEDORES SEM SOLUÇÃO ELETRÔNICA 

A EDICOM envia este documento estruturado ao destina-
tário do comprovante eletrônico. Este comprovante pode 
ser integrado diretamente ao sistema de contas a pagar do 
destinatário.

Portal de fornecedores

3. A EDICOM envia e/ou carrega a mensagem de recebimento através 
do ERP ou portal web para verificar o status do Comprovante Eletrôni-
co pelo emissor.

ERP 
ISSUER

WEB PORTAL

XML

COMPROVANTE
ELETRÔNICO

ERP Connection
XML Integration
Message issuance

 EDICOM PLATFORM

MINISTRY 
OF FINANCE

R.M
ERP 

RECEIVER

R.M

R.M
R.M | RECEIVER MESSAGE

+INFO | www.globaleinvoicing.com



A fatura eletrônica tem uma série de requisitos legais e técnicos 
que variam de um país para outro. Existem soluções tecnológicas 
capazes de se adequar aos sistemas internos de gestão e às 
necessidades atuais de cada país.

A plataforma Global e-Invoicing da EDICOM simplifica os proces-
sos de emissão e recebimento de faturas eletrônicas em ambien-
tes multinacionais. É a solução para aquelas empresas que 
operam em diferentes mercados com base em sistemas de gestão 
centralizados e precisam tratar estes documentos de acordo com 
a legislação em vigor em cada país.

Com esta plataforma internacional é possível lançar com sucesso 
projetos de faturação eletrônica de acordo com os requisitos 
legais e fiscais no México, Brasil, Colômbia, Paraguai, Chile, Costa 
Rica, Argentina, Equador, Panamá ou qualquer outro país do 
mundo.

PLATAFORMA GLOBAL DE FATURA ELETRÔNICA 
Unificação de processos

Realizamos uma gestão ativa do conhecimento que se traduz 
em adaptações imediatas da nossa plataforma, garantindo a 
sua validade ao longo do tempo de acordo com as novas 
especificações técnicas e legais.

Desde 1995, desenvolvemos soluções de integração de dados 
e faturação eletrônica, sem desviar do nosso Core Business e 
da nossa atividade principal.

Presença em 8 países, projetos ativos em mais de 65 países. 
Somos uma empresa global focada em oferecer soluções 
corporativas operacionais em qualquer lugar do mundo.
 

A EDICOM desenvolve soluções na sua própria “nuvem” 
implementando uma infraestrutura tecnológica em modalida-
de SaaS operacional 24x7, com um compromisso de disponibi-
lidade do serviço de 99,9%. A contratação de qualquer solução 
permitirá o acesso imediato a um serviço de suporte interna-
cional que responderá a qualquer requerimento em 7 idiomas 
diferentes.

Por que a EDICOM?

PLATAFORMA DE FATURA ELETRÔNICA EDICOM 
Benefícios

AUTOMAÇÃO
A solução integra-se com os principais ERPs do mercado 
para automatizar a declaração de IVA e qualquer outra 
comunicação fiscal.

INTERNACIONALIZAÇÃO
Plataforma adequada para Compliance tributário em 
mais de 70 países ao redor do mundo, centralizando 
todos os procedimentos em uma única solução.

CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS
A Plataforma EDICOM está preparada não só para a fatura 
eletrônica, mas também para a declaração eletrônica do 
IVA e qualquer outra comunicação comercial ou fiscal.

COMPLIANCE
A plataforma atende aos requisitos técnicos e legais 
específicos de cada país no envio das informações ao 
fisco.

SEGURANÇA E DISPONIBILIDADE
A plataforma EDICOM possui diferentes certificações 
como ISO 27001, ISO20000, ISAE 3402 ou TIER II DESIGN. 
O compromisso da EDICOM é oferecer as máximas 
garantias de segurança e manter o SLA que estabelece 
uma disponibilidade mínima da solução de 99,9%.
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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**


