ebanking

entru Uniunea European`,
adoptarea facturilor
electronice este un
obiectiv major. Potrivit
Raportului Grupului Expert
e-Invoicing al Comisiei
Europene, se urm`re[te
impunerea factur`rii electronice
ca modalitate dominant` de
emitere a facturilor în orizontul
de timp 2012 – 2015.
Speciali[tii estimeaz` c`
aproximativ 20% dintre
gospod`riile din Europa
recep]ionau facturi electronice
la finalul lui 2010. Acelea[i
evalu`ri indic` faptul c`
aproximativ 5 milioane de
companii europene [i 75
milioane de persoane fizice
primesc [i trimit facturi
electronice. La nivelul anului
2011, cifrele s-au „rotunjit”
dramatic, în sensul c` au fost
emise mai mult de 3 miliarde de
facturi electronice! Pentru 2012,
volumul facturilor electronice
va cre[te rapid, la aproape 5
miliarde.

P

SUB 20% DINTRE
FACTURI, PRIN MEDIUL
ELECTRONIC

Cel mai recent raport al
Billentis, companie elve]ian`
specializat` în facturare
electronic`, estimeaz` c`, la
nivelul Europei, aproape 12%
dintre facturile primite de
persoanele fizice sunt
electronice, în timp ce la nivelul
companiilor aceast` pondere
cre[te la 18%. Procentele sunt
cu mult mai mari decât la
nivelul întregului glob, unde se
estimeaz` c` doar 5% dintre
facturi sunt emise electronic. Iar
ritmul de cre[tere al factur`rii
electronice va continua s` fie
mai rapid în Europa decât în
restul lumii: volumul de facturi
electronice va avansa cu 25%
14
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FACTURILE PE SUPORT
DE HÂRTIE

PLEAC| ÎN SPA}IUL DIGITAL
Facturarea electronic` duce lupte grele cu formatul clasic, [tiut dintotdeauna, cel pe suport de hârtie.
Încet, dar sigur, acest serviciu spre care tinde cea mai mare parte din economie câ[tig` pe toate
fronturile datorit` beneficiilor ecologice, dar mai ales de optimizare [i automatizare pe care le aduce.
Vorbim aici despre o întreag` Europ` treaz` [i atent`, cu men]iunea c` ]ara noastr` se afl` cu câ]iva
pa[i în urma statelor dezvoltate de pe b`trânul continent. Suntem în stadiul în care am absolvit ciclul
primar [i am intrat în rândul ]`rilor cu nivel mediu de adop]ie a factur`rii electronice.
Bogdan Popescu

(consumatori) [i 30%
(companii) în Europa, fa]` de
20% global.
Exper]ii Billentis estimeaz` c`
gradul de penetrare al facturilor
electronice va urca la 50% în
Europa în 2017, la nivelul
companiilor [i sectorului public,
în timp ce pe segmentul
persoanelor fizice aceast`
pondere va dep`[i 50% în
acela[i orizont de timp. „Este
foarte probabil ca acest prag s`
fie atins mai înainte, în cazul
unei schimb`ri importante în
pia]` [i al unor abord`ri noi a
furnizorilor de solu]ii, precum
utilizarea pdf-urilor
<inteligente> [i a unor
componente de social media”,
arat` speciali[tii Billentis.
Tendin]a pentru utilizarea
serviciilor de facturare
electronic` este sus]inut` de
faptul c` fluxurile financiare [i
de business se întrep`trund, iar
obiceiurile de plat` se schimb`
mai rapid ca niciodat`. Astfel,
în ultimii ani, atât companiile
cât [i persoanele fizice aleg tot
mai mult mijloacele [i canalele
de plat` electronice în locul
celor clasice. Optimizarea
proceselor interne [i facturarea

electronic` vin în completarea
instrumentelor deja utilizate în
rela]iile de afaceri, iar serviciile
de facturare electronic` se
extind pentru acoperirea
întregului flux de business – un
num`r tot mai mare de
companii destinatare (sau
emitente) au l`rgit utilitatea
proceselor electronice ini]iate
prin facturarea electronic`,
integrându-le în lan]ul de
achizi]ii/livr`ri.
Prin automatizarea fluxurilor de
business [i a celor financiare,
companiile urm`resc cre[terea
vizibilit`]ii fluxurilor integrate
din companie, cre[terea
eficien]ei, procesarea automat`,
reducerea costurilor, eliberarea
de capital, îmbun`t`]irea
calit`]ii informa]iei/reducerea
num`rului erorilor (a riscului
opera]ional), reducerea timpului
de procesare, eficientizarea
rela]iei cu furnizorii [i clien]ii.
În ceea ce prive[te costurile,
speciali[tii arat` c`
implementarea factur`rii
electronice poate duce la
economii de 60%-80%. {i, dup`
cum men]ionam [i anterior, s`
nu uit`m de copaci: se
estimeaz` c` peste 12 milioane

de copaci ar fi salva]i dac`
sistemele electronice ar înlocui
cea mai mare parte a facturilor
europene, emise pe hârtie. Cu
toate acestea, probabil c` ei tot
vor fi t`ia]i, dar în alte scopuri.
ROMÂNIA, NIVEL MEDIU
DE ADOP}IE A FACTUR~RII
ELECTRONICE

România se afl` înc` la început
de drum în ceea ce prive[te
adoptarea factur`rii electronice.
Potrivit celui mai recent raport
Billentis (2012), am trecut de
prima treapt`, a primilor pa[i în
facturarea electronic`, [i suntem
considera]i în grupul ]`rilor cu
un nivel mediu de adop]ie a
factur`rii electronice.
În prezent, ponderea facturilor
electronice este de sub 10% în
]ara noastr`, atât pe segmentul
persoanelor fizice, cât [i la
nivelul companiilor. În
compara]ie, în ]`ri dezvoltate
din vestul Europei, precum
Germania, Marea Britanie,
Fran]a, gradul de penetrare se
situeaz` între 10% [i 30%. Cele
mai avansate ]`ri din punct de
vedere al adopt`rii factur`rii
electronice sunt ]`rile nordice,

e-mail [i au lansat portaluri
unde clien]ii pot intra [i î[i pot
vizualiza [i pl`ti electronic
facturile.

unde aceste procente dep`[esc
pragul de 30%. „Exist`, la
nivelul comunit`]ii de afaceri, o
preocupare permanent` pentru
promovarea conceptului de
e-invoicing, pentru educarea
publicului larg [i convingerea
acestuia s` accepte mijloacele
electronice de emitere [i
transmitere a facturilor”, a
declarat R`zvan Faer, [ef
Departament Marketing,
Vânz`ri [i Dezvoltare
TransFonD, operator al
Sistemului Electronic de Pl`]i
din România, dar [i primul
furnizor autorizat de Servicii de
Arhivare a Documentelor
Electronice din România.

beneficiarului în format
electronic în sistemul
e-Arhiv@. De asemenea, în
ultima perioad`, majoritatea
furnizorilor de utilit`]i – în
special telefonie mobil`,
internet [i TV, dar [i, mai nou,

B~NCILE JOAC~
UN ROL CRITIC

Sursa: Billentis

TransFonD a dezvoltat sistemul
de facturare electronic`
e-Factur@, lansat în octombrie
2010. Serviciul asigur`
emiterea, livrarea în format
electronic c`tre clientul
destinatar a facturilor (direct sau
prin intermediul b`ncilor) [i
arhivarea automat` a facturilor

energie electric` – au introdus [i
sus]in tot mai mult transmiterea
de facturi electronice c`tre
clien]ii lor [i îi încurajeaz` pe
ace[tia s` renun]e la primirea
facturilor clasice, de hârtie.
Ace[tia trimit factura prin

Privind spre zona companiilor,
b`ncile joac` un rol important
în introducerea facturii
electronice: prin obiectul lor de
activitate, sunt în rela]ie cu toate
p`r]ile interesate [i sunt în
postura de a crea [i gestiona o
re]ea „electronic`” de date. La
aproximativ 2 ani de la lansare,
serviciul e-Factur@ are ca
parteneri mai multe nume
importante de b`nci, obiectivul
fiind atragerea întregului sistem
bancar.
„Rolul b`ncilor este de
cooperare, standardizare,
suport în integrarea
corpora]iilor. Beneficii
indiscutabile pot fi atinse, de
c`tre toate p`r]ile implicate,
crescând exponen]ial cu
num`rul de participan]i. Exist`
o leg`tur` intrinsec` între
factur` [i plata acesteia [i va
exista întotdeauna posibilitatea
unei finan]`ri a facturii”, a
declarat R`zvan Faer.

TABEL 1
Nr. utilizatori facturi electronice

2008

2009

2010

2011 (estimat) 2012 (estimat)

Persoane fizice

32 mil.

42 mil.

57 mil.

75 mil.

100 mil.

Companii

1,7 mil.

2,5 mil.

3,6 mil.

4,9 mil.

6,7 mil.

Sursa: Billentis
Volum facturi electronice (mil.)

2008
1.200

TABEL 2
2009
2010
1.700
2.300

2011 (estimat) 2012 (estimat)
3.100
4.900

TABEL 3
Ponderea facturilor electronice

2008

2009

2010

2011

2012

2013

B2B / B2G / G2B

6%

8%

10%

14%

18%

23%

B2C

4%

5%

7%

10%

12%

15%

B2B – business to business / B2G – business to government / G2B – government to business / B2C –
business to consumer
Sursa: Billentis
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B|NCI PARTENERE e-FACTUR@

TRANSFOND:

DORIM S| ATRAGEM ÎNTREAGA COMUNITATE
BANCAR| ÎN SISTEMUL e-FACTUR@
Interviu cu R\zvan Faer, [ef Departament Marketing, Vânz\ri [i Dezvoltare TransFonD

Ce volum de facturi se
proceseaz` în medie prin
serviciul e-Factur@?
Volumul anual de facturi emis
de clien]ii care au contractat
e-Factur@ TransFonD pân` în
momentul de fa]` este de 1,5
milioane. Serviciul e-Factur@ a
fost conceput [i dezvoltat
pentru a acoperi nevoile unui
num`r mare de clien]i, f`când
astfel capacitatea de procesare a
sistemului scalabil` nelimitat.
Premisele de la care s-a plecat
în demararea proiectului au fost
acelea c`, pentru a putea livra
un serviciu cu valoare ad`ugat`,
care s` aduc` eficien]` activit`]ii
economice a companiilor
utilizatoare, pe lâng` reducerea
timpului de procesare a facturilor
emise de c`tre acestea, sunt
16
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necesare [i reduceri substan]iale
ale costurilor, acestea fiind
posibile doar prin realizarea
unor economii de scar` [i
procesarea unor volume mari.
Care sunt principalele piedici
ale adopt`rii pe scar` mai
larg` a factur`rii electronice
în România?
Primul element, de o importan]`
covâr[itoare, este nivelul redus

de în]elegere, de cunoa[tere [i,
implicit, de acceptare a acestui
tip de serviciu, de con[tientizare
a beneficiilor pe care le aduce.
De multe ori, emiten]ii de
facturi nu con[tientizeaz` pe
deplin toate costurile aferente
emiterii [i transmiterii unei
facturi pe suport hârtie, luând în
considerare doar costurile cu
tip`rirea [i expedierea prin
po[t` (necontorizând arhivarea
fizic`, administrarea unui

BENEFICIILE FACTUR|RII ELECTRONICE
Livrarea c`tre to]i destinatarii, doar cu ajutorul unei conexiuni la internet
Reduceri semnificative de costuri [i timp
Este un serviciu gratuit pentru beneficiarii/destinatarii facturilor electronice
Rapiditate în emitere [i transmitere – destinatarul va primi factura în câteva
minute de la emiterea ei [i va fi notificat prin e-mail
Facturarea electronic` poate fi integrat` în alte procese opera]ionale sau de
management

sistem ERP, personalul implicat
etc.). Aceste aspecte sunt îns` în
continu` schimbare, companiile
devenind tot mai con[tiente
de implica]iile pe care le are
procesul de facturare în întregul
s`u.
Ce ]inte ave]i cu serviciul
e-Factur@ pentru anul acesta
[i pe termen mediu?
Obiectivul TransFonD în ceea
ce prive[te serviciul e-Factur@
este de a atrage întreaga
comunitate bancar` din
România în oferirea serviciului
de facturare electronic`, prin
extinderea portofoliului bancar
de servicii oferite clien]ilor
proprii. Parteneriatul cu b`ncile
este important [i prin prisma
dezvolt`rii unui serviciu
complet, oferit clien]ilor, care
s` cuprind` [i o component` de
livrare a facturilor prin
intermediul modulelor de
internet banking ale b`ncilor.
Oferirea unui serviciu unitar la
nivelul comunit`]ii bancare ar
determina [i o standardizare a
mesajelor de facturare
schimbate, precum [i o
acoperire mai mare a unor
baze de clien]i emiten]i [i
receptori.

CUM FUNC}IONEAZ|
SERVICIUL
n cazul recep]ion`rii
facturilor electronice emise
prin intermediul e-Factur@,
destinatarul acestora – persoana
juridic` – va face parte
integrant` dintr-un flux
generalizat de emiten]i/primitori
de facturi electronice care
folosesc un model de mesaj
XML standardizat de factur`
(ISO 20022 – în conformitate
cu standardele SEPA).
Toate facturile recep]ionate
de la companiile emitente –
contractante e-Factur@ – se pot
administra dintr-un punct unic
de acces – aplica]ia e-Factur@).
În cazul în care destinatarul
facturilor î[i modific` detaliile
de facturare, î[i va modifica
profilul o singur` dat`, în
aplica]ia e-Factur@, pentru to]i
emiten]ii de facturi înrola]i în
serviciu. Aplica]ia central` este
administrat` în totalitate de
c`tre TransFonD, atât tehnic cât
[i func]ional, astfel încât clien]ii
s` î[i poat` concentra/direc]iona
eforturile c`tre alte zone de
business.
Serviciul de facturare
electronic` va fi livrat
emitentului de c`tre banca sa,
pe baza produsului pus la
dispozi]ie de c`tre TransFonD.
TransFonD poate facilita
leg`tura cu b`ncile
colaboratoare. O echip`
dedicat`, format` din speciali[ti
din cadrul TransFonD, va
evalua situa]ia existent` în
momentul respectiv în
companie, din punct de vedere
al emiterii, transmiterii [i
arhiv`rii facturilor. În func]ie
de rezultatul acestui demers, se
va propune o solu]ie
personalizat`, perfect adaptat`
specificului activit`]ii [i
fluxurilor de lucru din companie.
Serviciul e-Factur@ poate lucra
în conexiune cu sistemul de tip

|

e-FACTUR@
AL TRANSFOND

ERP (Enterprise Resource
Planning) utilizat de destinatar
(în rela]ia business-to-business),
în scopul facilit`rii

automatiz`rii proceselor
financiare interne, reducând
astfel substan]ial costurile [i
timpii de procesare (factura

PROCESAREA FACTURILOR SE REALIZEAZ| PRIN
e-FACTUR@ PRIN INTERMEDIUL A PATRU MODULE:
Modul Client al Participantului - permite preg`tirea, transmiterea,
semnarea, validarea loturilor cu facturi [i a listelor clien]ilor destinatari de pe
sta]ia de lucru a emitentului de facturi c`tre aplica]ia central`;
Modul Central al Participantului - efectueaz` valid`ri asupra fi[ierelor cu
facturi, loturilor de facturi, listelor cu clien]i destinatari, opera]iuni de reg`sire,
vizualizare a loturilor cu facturi, a facturilor procesate, a rapoartelor;
Modul Client Destinatar - permite vizualizarea [i desc`rcarea propriilor
facturi de c`tre clien]ii destinatari ai facturilor emise de participant, precum [i
optarea de c`tre clientul destinatar pentru livrarea facturilor prin banc`;
Modul de Operare al TransFonD - efectueaz` gestionarea utilizatorilor,
participan]ilor, parametrilor sistemului, rapoartelor, precum [i notificarea
automat` prin e-mail a clien]ilor destinatari cu privire la facturile care au fost
emise pe numele acestora de participan]i.

SERVICII CONEXE ACORDATE
EMITEN}ILOR CU TITLU GRATUIT
servicii de asisten]` participan]i
servicii de administrare utilizatori
pentru e-Factur@ [i e-Arhiv@
servicii de vizualizare [i reproducere a facturilor arhivate electronic
în e-Arhiv@, pentru situa]iile în
care participantul nu dispune de
programe informatice necesare
vizualiz`rii acestora

electronic` automatizeaz`
complet procesul de capturare a
informa]iilor cuprinse într-o
factur`, acestea fiind direc]ionate
imediat în aplica]iile interne
utilizate de c`tre destinatar).
Facturarea electronic` cre[te
eficien]a managementului
fluxului de numerar –
facturile emise în format hârtie
necesit` un efort suplimentar
pentru introducerea în
sistemele proprii [i efectuarea
calculelor pentru stabilirea
disponibilit`]ilor financiare
ale unei companii.
Factura va ar`ta la fel ca [i
pân` acum. De[i circul` într-un
format structurat, factura poate
fi vizualizat` într-un format
u[or lizibil (PDF), printr-un
singur click, p`strând originalul
(XML semnat) pentru arhiv`.
Beneficiarul facturii are
garan]ia autenticit`]ii sursei [i
integrit`]ii con]inutului facturii
– factura este semnat`
electronic pentru a demonstra
c` este un document original iar
con]inutul nu i-a fost alterat în
vreun fel. Factura electronic` se
va primi în contul creat special
pentru beneficiar, accesibil la
adresa www.transfond.ro
(„Contul e-Factur@”). Odat`
creat contul, se pot vizualiza
toate facturile emise în ultimele
90 zile de furnizorii care au
contractat e-Factur@
TransFonD. Solu]ia dezvoltat`
de TransFonD asigur` complet
legalitatea parcursului
facturilor.
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