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O Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN) estabelece o novo regime tributário do Paraguai, este sistema 
é o modelo pelo qual os documentos �scais eletrônicos ou DTE são emitidos, recebidos, validados, armazenados e disponibili-
zados.

A implantação da Faturas Eletrônica no Paraguai, planejada de forma faseada, iniciou-se com uma fase voluntária para alcançar 
seu uso progressivo por empresas e contribuintes. A Subsecretaria de Estado de Tributação (SET) emitiu a Resolução Geral N.º 
105/2021, por meio da qual se implementam medidas administrativas para a emissão de Documentos Tributários Eletrônicos e 
se designam os contribuintes como faturadores eletrônicos.

A FATURA ELETRÔNICA NO PARAGUAI 
Plano de massificação

Para utilizar a faturas eletrônica no Paraguai é necessário 
estar autorizado pela Administração Tributária como fatura-
dor eletrônico e atender aos seguintes requisitos:

FATURADORES ELETRÔNICOS 
Requisitos técnicos SIFEN

O Decreto nº 7.795 do Ministério da Fazenda inclui o SIFEN e 
regulamenta o uso dos seguintes documentos eletrônicos:

COMPROVANTE DE VENDAS ELETRÔNICAS (CVE)
Factura electrónica (FE)
Autofactura Electrónica (AFE)

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ELETRÔNICOS (DCE)
Nota de Crédito Electrónica (NCE)
Nota de Débito Electrónica (NDE)

NOTA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA (NRE)

DOCUMENTOS ELETRÔNICOS 
Emissão de documentos SIFEN 

Obter a assinatura eletrônica de um Provedor de 
Serviços de Certi�cação autorizado, a �m de garantir a 
autenticidade, integridade e o não repúdio dos 
Documentos Eletrônicos (DE).

Possuir sistema de faturas eletrônica que permita a 
emissão, recebimento e conservação dos DTEs.

Passar nos processos de testes e homologação técnica 
estabelecidos pela SET, de forma a garantir a qualida-
de das informações enviadas e recebidas na ED.

Solicitar autorização e códigos de aprovação para os 
DTEs, por meio do sistema de gestão tributário 
Marangatu.
 
Solicitar ao SET o Código de Segurança do Contribuin-
te (CSC) para geração do QR a ser impresso no KuDE 
(representação grá�ca e simpli�cada de um DE ou DTE 
em formato físico digital).



EMISSÃO DE FATURA ELETRÔNICA E OUTROS DOCUMENTOS ELETRÔNICOS 
Solução EDICOM

O faturador eletrônico exporta automaticamente um 
arquivo de dados necessário para gerar os documentos 
eletrônicos.

A assinatura digital e o Código de Segurança do Contri-
buinte devem ser incluídos em cada documento eletrônico 
para garantir sua autenticidade e integridade. Em seguida, o 
faturador enviará os Documentos Eletrônicos em formato 
XML, com os respectivos selos para a Administração 
Tributária para validação.

Uma vez recebido, o SIFEN verificará sua validade. Caso 
cumpram os requisitos, o documento eletrônico adquirirá o 
valor do Documento Fiscal Eletrônico e só a partir desse 
momento serão válidos para, em cada caso, suportar o 
crédito e débito do imposto de IVA, bem como a venda de 
bens e serviços, seus respectivos custos e despesas com 
impostos sobre o rendimento.

O faturador eletrônico consultará o resultado do 
processo de verificação por meio do Web Service da 
Administração Tributária.

Em última instância, quando o comprador é um 
Receptor Electrónico, o faturador deve enviar os DTEs 
por serviço web, e-mail, mensagem de dados ou 
colocá-los em um sistema de informações para down-
load. Por sua vez, o receptor deverá manifestar sua 
concordância ou rejeição aos DTEs recebidos, indican-
do, neste último caso, o motivo.

Quando o comprador for um destinatário não eletrôni-
co, o faturador deve entregar uma representação 
gráfica do documento em formato físico e enviá-la de 
forma digitalizada por e-mail ou disponibilizá-la para 
download.
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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 
ambientes 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

PLATAFORMA DE FATURAS ELETRÔNICAS EDICOM 
Benefícios

AUTOMATIZAÇÃO
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%.

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?



www.edicomgroup.com

**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**


