FACTURA ELECTRÒNICA Canvi legislatiu a les administracions
INFORMACIÓ PER ALS PROVEÏDORS

En aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i
creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, tots els proveïdors de
l’Ajuntament de Vic, inclosos en l’apartat 1r de l’art 4, tindran l’obligació de presentar
totes les seves factures en format electrònic a partir del 15 de gener de 2015.
Aquesta mesura només afectarà a factures d’imports superiors a 5.000€, les factures
d’imports inferiors es podran continuar presentant en format paper.

QUÈ ÉS UNA FACTURA ELECTRÒNICA ?
La factura electrònica és aquella que s’envia per mitjans electrònics a una bústia digital
de facturació, i està signada i certificada digitalment, a través d’un certificat digital.
Es tracta d’un arxiu en format XML que incorpora la signatura i el certificat digital i
que permet la integració automàtica amb l’eina de gestió de factures de l’Ajuntament.
Cal tenir en compte que NO és una factura electrònica, enviar la factura en format PDF
a través del correu electrònic.
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COM CREAR UNA FACTURA DIGITAL ?
És indispensable disposar d’un certificat digital d’empresa (o personal en el cas dels
autònoms) per tal de signar les factures electròniques.
La factura ha d’incorporar el número de referència de comanda de l’Ajuntament (FC,
RC o AD), caldrà indicar-ho al text del concepte de la factura.
Per crear una factura digital ho podeu fer:
A través del programa de gestió comptable de l’empresa.
En aquest cas el programa ha d’incorporar l’opció de creació de factures
electròniques, si no cal que el servei tècnic del programa que utilitzeu us
afegeixi aquesta utilitat, si és possible.
Eines específiques per la creació de factures electròniques.de
Si no disposeu de l’opció de crear factures electròniques ho podeu fer a
través de diverses eines com per exemple:
www.facturae.es
www.b2brouter.net
Trobareu més informació al següent link del Consorci AOC
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACTEmpreses/Crear-enviar-e-Factures

COM ENVIAR UNA FACTURA DIGITAL ?
L’Ajuntament de Vic té com a registre d’entrada de factures electròniques la plataforma
e.Fact.
Per enviar factures electròniques a l’Ajuntament de Vic, es poden enviar a través de
- Solucions gratuïtes
- Solucions avançades de facturació electrònica
- Bústia de lliurament
Trobareu més informació al link del Consorci AOC
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACTEmpreses/Crear-enviar-e-Factures

Aspectes a tenir en compte:
- Un cop enviada la factura rebreu un missatge, a l’adreça de correu electrònic
que hagueu indicat, justificant de l’enviament de la factura.
- La data de la factura ha de ser igual o anterior a la data que l’envieu, perquè el
registre digital és automàtic en el moment en què s’envia la factura.
- Si hi ha hagut algun error en l’enviament o recepció de la factura, també es
comunicarà a través de l’adreça de correu electrònic que s’hagi indicat.
Si es tria l’opció d’enviament a través de la bústia de lliurament cal seguir el següents
passos accedint al portal del proveïdor de la Seu Electrònica
https://seuelectronica.vic.cat/public/mostrar/portalProveidor
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Per enviar la factura cal seleccionar el fitxer xml, que ha generat el
programa de factures electròniques, un cop està seleccionat cal clicar
sobre el botó afegeix
Es recomanable enviar també la factura en format pdf, perquè d’aquesta manera es
pot visualitzar millor.
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Per afegir el pdf, caldrà adjuntar-ho a l’arxiu xml. Amb el botó
seleccionar triarem l’arxiu pdf, que també ha generat el programa de
creació de factures electròniques i després clicar sobre el botó adjuntar.
Un cop incorporats els dos arxius, xml i pdf, només cal enviar.

E-FACT O FACE ?

L’e.Fact és el punt general d’entrada de factures electròniques de Catalunya, promogut
per la Generalitat de Catalunya.
El FACE és el punt general d’entrada de factures electròniques, promogut pel Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques.
Les factures dirigides a l’Ajuntament de Vic, es tramiten a través de l’e-Fact.
L’e-Fact no requereix, ni valida els codis òrgan gestor, unitat tramitadora i oficina
comptables. L’e.Fact no rebutja cap factura si aquests codis no estan informats o bé
estan mal informats.
Si s’utilitza la eina Facturae per elaborar factures electròniques, s’ha d’indicar quan es
dona d’alta a l’Ajuntament de Vic com a proveïdor, que NO és receptor de FACE.
D’aquesta manera no sol·licitarà els codis DIR3.
Una factura dirigida a l’Ajuntament de Vic tramitada a través de FACE no arribarà.
Trobareu informació sobre les entitats adherides a e.Fact, al següent link
http://www.aoc.cat/content/view/full/29842
Trobareu informació sobre les entitats adherides a Face al següent link
https://face.gob.es/es/directorio
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COM CONSULTAR L’ESTAT DE LA VOSTRA FACTURA ?
Per consultar l’estat de la factura electrònica un cop enviada, només cal accedir al
portal de proveïdor de l’Ajuntament de Vic.
https://seuelectronica.vic.cat/public/mostrar/portalProveidor
A la bústia de factures electròniques.

Introduir les dades que demanen i cercar.
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