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Fenomenul e-Business

DIRECŢII CERTE:

În ultimii ani, atât companiile cât şi persoanele fizice aleg mijloace și canale de plată 
electronică în locul celor clasice.

Dezvoltarea de canale alternative pentru livrarea serviciilor bancare (internet banking, 
mobile banking, etc.).

Uniunea Europeană urmăreşte impunerea facturării electronice, ca modalitate dominantă de 
emitere a facturilor – în orizontul de timp 2012-2015 (Raportul Grupului Expert e-Invoicing al 

Comisiei Europene, ian. 2009).

Automatizarea/Optimizarea proceselor duce la scăderea costurilor.

Automatizare

Procese

Reduceri

Costuri

mobile banking, etc.).

Optimizarea proceselor interne și facturarea electronică vin în completarea instrumentelor 
deja utilizate în relaţiile de afaceri.



e-Invoicing în Europa

Conform raportului de monitorizare a situaţiei facturării electronice în UE (2009), cele mai 
avansate state în ceea ce priveşte adoptarea acestei măsuri sunt:

Finlanda - Guvernul şi agenţiile 
guvernamentale acceptă doar facturi 
electronice începând cu 1 Ianuarie 2010 şi 
vor emite doar facturi electronice până cel 
mai târziu în Decembrie 2010.

Administraţia publică din 

Danemarca - Guvernul 
danez a implementat deja 
e-invoicing şi estimează o 
reducere a costurilor cu 
facturile de 100 
milioane de euro anual.

Administraţia publică din 
Italia refuză să accepte 
alt tip de facturi pentru 
serviciile achiziţionate, în 
afară de cele electronice.

Spania - facturarea 
electronică în relaţia cu 
administraţia publică a devenit 
obligatorie pentru toţi furnizorii, 
începând cu Noiembrie 2010. 
Guvernul spaniol a stabilit un 
format standard pentru toate 
facturile electronice primite de 
către administraţiile naţionale 
(FACTURAE) ce au fost 
adoptate începând cu 1 august 
2009.

În Grecia, începând cu 1 ian 2011, 
pentru sume mai mari de 3000 Euro, nu 
vor mai fi acceptate decât facturi în 
format electronic, în toată economia



Economii de cost la emitent

e-Factur@ Factura clasică/ 
hârtie



Factura clasică vs. Factura electronică
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� Număr mare de formate, nestructurate

� Rezultatul:  eterogenitate

�Soluţia: ee--Factur@Factur@

România – la început de drum

� Legal:

� Legea 571/2003 – Codul Fiscal

� Legea 455/2001 – Semnătura Electronică

� Legea 135/2007 – Arhivarea Electronică

� Legea 82/1991 – Legea Contabilităţii



Recunoaşterea juridică a facturii electronice

� Soluția dezvoltată de TransFonD asigură complet legalitatea 
parcursului facturilor.

“Facturile transmise prin poşta electronică sunt considerate facturi 

în original.” (Hotărârea nr. 1620 din 29 decembrie 2009).

“O persoană impozabilă ["] nu trebuie să emită facturile şi pe suport 

hârtie pentru ca acestea să fie considerate documente justificative 

valabile.” (Direcţia de legislaţie în domeniul TVA, 

Ministerul Finanţelor Publice, 18.02.2010)



e-Factur@

Serviciu complex şi complet (end-2-end):

• emitere
• arhivare (e-Arhiv@)
• livrare
• reconcilierea electronică

• debit direct
• canalul de plată• canalul de plată

Crearea premiselor unei standardizări la nivel naţional – mesaj XML

• Eliminarea costurilor suplimentare generate de conversia mai 
multor tipuri de mesaje (în relaţia B2B)

Avantajele dezvoltării in-house a aplicaţiei:

• Dezvoltarea de capacităţi/capabilităţi ulterioare
• Suport rapid pentru clienţi
• Customizări la cerere



e-Factur@ - Serviciul

Destinat emitenţilor de facturi, prin care aceştia vor putea
emite, transmite şi arhiva facturi electronice direct prin
intermediul TRANSFOND.

Pune la dispoziţia emitenţilor şi destinatarilor o platformă
ușor de utilizat pentru emitere, transmitere, căutare șiușor de utilizat pentru emitere, transmitere, căutare și
regăsire a facturilor electronice.

Crează premisele pentru reconciliere automatizată, prin
împerecherea cu informaţiile furnizate de mesajul de plată.



e-Factur@ – fluxul de procesare
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e-Factur@ - Beneficiile serviciului 

Beneficii destinatari facturiBeneficii emitenţi facturi

�Livrare garantată şi în timp redus

� Diminuarea riscului apariţiei erorilor de 
procesare asociate intervenţiei umane

� Creşterea eficienţei managementului fluxului 
de numerar

� Diminuarea volumului de hârtie manevrată

Optimizarea proceselor pentru emitentul de 
facturi

Reducerea costurilor aferente procesului 
tradiţional de facturare:

Emitere (consumabile)

Livrare (taxe curierat)

Arhivare, în conformitate cu cerinţele 
legale în vigoare � Diminuarea volumului de hârtie manevrată

� Posibilitatea de arhivare electronică a 
facturilor primite

� Regăsirea facilă a facturii originale

� Posibilitatea de recepţionare şi plată a 
facturilor prin intermediul băncii

� Managementul centralizat al administrării 
profilului de utilizator (printr-un punct unic 
de acces - aplicaţia e-Factur@)

legale în vigoare

Posibilitatea împerecherii informațiilor de 
facturare cu instrucțiunile de debit direct 

Eficientizarea timpilor de reconciliere a 
proceselor de recepţionare a facturilor şi a fluxului 
de numerar

Posibilitatea interfaţării aplicaţiilor interne cu
e-Factur@ pentru automatizarea importului 
facturilor în sistem

Reducerea timpului de transmitere 

Validarea datelor în momentul transmiterii

Confirmarea livrării şi a vizualizării facturii

Regăsirea facilă a facturii originale



Caracteristici de performanţă e-Factur@

�Disponibilitate vizualizare facturi: 24/7

�Disponibilitate serviciu (SLA – Service Level Agreement) - 95%

pentru un volum de 50 000 - 500 000 facturi/ zi – scalabil nelimitat.

� Tipuri de rapoarte: Raport „Facturi procesate” (dată emitere, livrare, 
vizualizare, transmitere spre arhivare), Raport de audit, Raport statistic, 
Jurnal e-Factur@, Raport beneficiar (client destinatar), Raport excepţii facturi 
arhivate

� Suport e-Factur@: helpdesk@transfond.ro



Rolurile participanţilor la sistem

• Adoptare mesaj standard
• ConectivitateEmitent facturi

• Oferirea către clienţi a serviciului de facturare
electronică, prin transmiterea facturilor electronice
către clienţii plătitori.

Banca

• Administrarea aplicaţiei de facturare electronică
• Oferirea mesajului-standard pentru transmiterea

facturii electronice
• Recepţionarea facturilor electronice de la emitenţii

de facturi, validarea mesajelor – notificări
• Transmiterea facturilor electronice către clienţii

plătitori prin intermediul aplicaţiei e-Factur@ (fie
prin internet banking, fie prin e-mail)

• Arhivarea facturilor electronice

TransFonD


