Plataformes

Socis

Pimefactura (PIMEC)
Plataforma d’eInvoicing de PIMEC que permet
enviar tant factures en format Facturae a
administracions publiques com en PDF a clients.

Adopció de l’estàndard
europeu de facturació
electrònica a Catalunya

Sistema de recepció de factures electròniques
(Ajuntament de Barcelona)
Punt d’accés de totes les factures electròniques
rebudes que permet a l’administració pública
processar-les i enviar una resposta formal a
l’emissor.

e.FACT (Consorci d’Administració Oberta de
Catalunya )
e.FACT és el punt de lliurament de factures
electròniques per a les administracions públiques
catalanes amb capacitat de validar-les i enviar-les
al destinatari final.

Cambra eBusiness (Cambra de Barcelona)
Solució d’eInvoicing per a les empreses que
admet diferents formats de factures incloent el
format Facturae a nivell estatal.

Contacta amb nosaltres

Més informació:
info@eueinvoicing.cat

www.eueinvoicing.cat

El projecte EUeInvoicing.cat
EUeInvoicing.cat adapta les
solucions de factura electrònica
catalanes al nou estàndard de
la Unió Europea EN 16931 per
facilitar l’ús massiu de la facturació
electrònica al sector públic i privat.
El projecte d’EUeInvoicing.cat
permetrà l’actualització i adaptació a
l’estàndard del punt de lliurament de factures
electròniques actual, del Consorci d’Administració
Oberta de Catalunya (CAOC), i el sistema de
recepció de factures de l’Ajuntament de Barcelona,
gestionat per l’Institut Municipal d’Informàtica de
Barcelona.
Respecte a les solucions destinades a les
empreses, el projecte permetrà adequar a la
norma les plataformes d’eInvoicing Pimefactura,
de PIMEC, i Cambra eBusiness, de la Cambra de
Barcelona.

Beneficis sector públic
Permetre a qualsevol administració rebre
factures de qualsevol empresa europea.
Processament més ràpid i econòmic ja que la
informació arriba directament als sistemes de
pagament i comptabilitat.
Major control sobre el flux d’efectiu i major
transparència sobre l’estat de la factura.

Actualització de sistemes
Actualitzar l’ecosistema de plataformes de
l’àmbit públic i privat -destinat a les empreses
del territori- per complir amb el nou estàndard
i ser interoperables a nivell europeu.

Reducció de costos de material i impacte
ambiental al eliminar els costos d’enviament i
d’impressió.

Beneficis sector privat
Permetre a qualsevol empresa emetre factura a
qualsevol organització europea.
Reducció dels costos d’impressió, enviament i
de l’impacte ambiental.

Futur desplegament
Elaborar una estratègia pel futur
desplegament de les plataformes i estudiar
com els resultats es poden exportar a altres
sectors territorials i de la UE.
Calendari

Pagaments puntuals gràcies a un processament
de factures més veloç.
Millora de la capacitat de previsió dels
pagaments degut a l’accés a dades en temps
real sobre les factures enviades.

Agost 2018:
Finalització del projecte
EUeInvoicing.cat amb
l’adopció de l’estàndard
europeu a Catalunya

Abril 2019:
Desplegament del
nou estàndard a
nivell europeu

