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Programa EURINV da Comissão Europeia: Generix Group tem o prazer de 
anunciar a sua conformidade com as normas europeias de interoperabilidade 

para a faturação eletrónica 

 

 

 

No dia 8 de setembro de 2020, perante os representantes do programa da Comissão Europeia 
"Connecting Europe Facility*", a Generix Group apresentou com sucesso os desenvolvimentos 
realizados no âmbito do projeto EURINV**. Esta demonstração conclui o programa e permite aos 
clientes da Generix Group beneficiar das novas normas europeias de faturação eletrónica. 

 

Desde setembro de 2019, a Generix Group é membro do consórcio EURINV, que reúne seis operadores 
de faturação eletrónica e duas autoridades locais. Financiado pela Comissão Europeia, o objetivo do 
programa é a "implementação da norma europeia dentro das plataformas Cloud de faturação 
eletrónica". Este projeto de inovação permitirá implementar as novas normas europeias de faturação 
eletrónica e a sua interoperabilidade. 

Durante a apresentação aos representantes da Comissão, a Generix Group demonstrou a 
implementação, dentro da sua solução Generix Invoice Services, das normas de sintaxe para faturas 
eletrónicas EN-16931**, UBL 2.1 e UN-CEFACT CII, bem como o protocolo de interoperabilidade AS4 
e-SENS Profile. A Generix Group trocou com sucesso faturas em formato UBL com dois outros 
participantes do consórcio, OPTUSCAPITA (NL) e SATA (IT). As trocas foram realizadas através da rede 
PEPPOL e-Delivery Network entre os 3 operadores "PEPPOL Access Point Certified Providers". 

Generix Group garante aos seus clientes a interoperabilidade e conformidade da normativa 
nos 27 países da União Europeia. 

Estes avanços importantes serão benéficos para todos os utilizadores dos serviços da Generix 
Group. Permitirão enviar e receber faturas eletrónicas em conformidade com as normas e obrigações 
europeias. 
 
A utilização destas normas gera poupanças ao limitar o esforço exigido para as interface e acelera o 



desenvolvimento da faturação eletrónica em todo o mundo. A norma europeia UBL já está 
implementada em 40 países, incluindo América do Norte, Sudeste Asiático e Austrália. 

"Estas inovações também proporcionam aos nossos clientes a garantia de que suas faturas estarão em 
conformidade em caso de uma auditoria fiscal. Na verdade, a Generix Group implementou as folhas de 
estilo XSLT fornecidas pela Comissão Europeia. Cada transação é certificada de acordo com o modelo 
com cerca de 1.000 regras aplicadas. Qualquer anomalia ou advertência é imediatamente detetada e 
documentada. Com esta arquitetura, também vamos garantir a manutenção evolutiva das normas, 
aproveitando a atualização contínua destas folhas de estilo”, diz Christophe Viry, Product Marketing 
Manager da Generix Group France. 

 

A Generix Group prepara-se para as próximas obrigações regulamentares 
francesas, resultantes da aplicação do artigo 153 da Lei de Finanças de 2020. 

A Direção-Geral das Finanças Públicas apresentará em breve à Assembleia Nacional as suas 
recomendações sobre o combate à fraude fiscal através da faturação eletrónica obrigatória. Estão a 
ser estudadas várias arquiteturas: declaração eletrónica de dados de faturação, liquidação de faturas, 
pré-preenchimento da declaração do IVA, ... e estão também em curso discussões sobre a natureza 
dos dados. 

No que diz respeito aos formatos de fatura eletrónica selecionados, a administração francesa irá 
confirmar a sua conformidade com a Diretiva Europeia 2014-55-EU, que obriga o apoio às sintaxes UBL 
2.1 e UN-CEFACT Cross Industry Invoice na esfera pública da União. 

* O programa Connecting Europe Facility é administrado pela Agência Executiva de Inovação e Redes (IENA) da Comissão Europeia. Financia 
convocatórias para projetos que promovam a divulgação de normas e componentes técnicas padronizadas nos 28 Estados membros. Este plano 
promove a interoperabilidade digital em áreas como identificação digital, o arquivo, a faturação eletrónica, assinaturas eletronicas, etc. Para mais 
informações sobre o CEF e o programa INEA visite www.ec.europa.eu/inea/en 

** https://www.generixgroup.com/en/communiques-de-presse/european-commission-has-selected-generix-group-eurinv-call-projects-promoting 

O conteúdo desta publicação é da responsabilidade exclusiva da Generix Group. Não envolve a da União Europeia. 

 

Sobre a Generix Group 

A Generix Group é uma empresa especializada na Supply Chain Colaborativa com presença em 60 
países, através das suas filiais e rede de parceiros. Mais de 6 000 empresas em todo o mundo utilizam 
as suas soluções SaaS. Os 550 colaboradores do grupo apoiam diariamente clientes como Auchan, 
Carrefour, Danone, DHL Portugal, FM Logistic, Fnac- Darty, Essilor, Luís Simões, Sogrape e Unilever, 
para facilitar a transformação digital das suas Supply Chains.  

Saiba mais em: https://www.generixgroup.com/pt 
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