
 
 

 

 

O que é a diretiva de faturamento eletrônico? 
A diretiva 2014/55/EU que dispõe sobre o faturamento eletrônico em 

contratos públicos aplica-se a todos os Estados Membros da União 

Europeia. Ela estabelece uma norma comum para as faturas eletrônicas, 

visando reduzir a complexidade e a incerteza jurídica que envolvem o 

faturamento eletrônico e visando também facilitar as relações comerciais 

através de fronteiras. A implementação da norma comum não é uma 

mera recomendação. A partir de 18 de abril de 2019 – prazo final para 

os Estados Membros implementarem a diretiva – todas as autoridades 

contratantes do setor público da União Europeia são obrigadas a 

receber e processar faturas eletrônicas que cumpram a norma. 

 
 
 

Quem precisa cumprir a diretiva de faturamento eletrônico? 

A diretiva aplica-se a todas as entidades do setor público da União 

Europeia, como governos locais ou nacionais e instituições 

educacionais. Embora a diretiva não exija a utilização do faturamento 

eletrônico – as entidades públicas ainda aceitam faturas em papel, 

apesar de muitos países estarem efetivamente se afastando delas por 

iniciativa própria – se receberem uma fatura eletrônica que atenda às 

normas estabelecidas na diretiva, eles são obrigados a aceitá-la e 

processá-la. 

 

 

 

 
 
 
 
 
■ SERVIÇO SIMPLES BASEADO EM 

NUVEM PARA FÁCIL IMPLEMENTAÇÃO 
Serviço totalmente gerenciado e baseado 
em nuvem para a aplicação de 
assinaturas eletrônicas avançadas – sem 
a necessidade de hardware para 
gerenciar ou conhecimento em PKI. 

 
■ CRIA ASSINATURAS AVANÇADAS EM 

SEU PROCESSO DE GERAÇÃO DE 

FATURAS 

O Serviço de Assinatura Digital integra-se 

aos fluxos de trabalho de geração de 

faturas eletrônicas existentes através de 

uma chamada API REST (ao contrário das 

implantações tradicionais que exigem 

várias chamadas), minimizando recursos 

e tempo de desenvolvimento. 

 
■ SUPORTA GRANDES VOLUMES DE 

ASSINATURA 

O serviço da GlobalSign inclui tolerância a 

falhas, alta disponibilidade, alto 

desempenho e alta taxa de transferência 

para suportar geração de faturas em 

grande escala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

DATASHEET 

Utilização do Serviço de Assinaturas Eletrônicas 

Avançadas da GlobalSign para Atender à 

Norma da UE de Faturamento Eletrônico 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS 

Isso significa que desde o dia 18 de abril de 2019 
qualquer fornecedor que faça negócios com 

entidades públicas na União Europeia deve garantir 
que suas faturas eletrônicas atendam às normas 

estabelecidas pela diretiva. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0055
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0055


Assinaturas Eletrônicas Avançadas para 
Faturamento Eletrônico 

DATASHEET 

 
 
 
 
 

Atendendo às exigências de autenticidade e integridade da diretiva com 
assinaturas eletrônicas avançadas 
A necessidade de garantir a “autenticidade da origem” (ou seja, a identidade do emissor da fatura) e a 

“integridade do conteúdo” (ou seja, não houve alteração no conteúdo da fatura desde o momento da 

emissão) para faturas eletrônicas foi instituída na Diretiva 2006/112/EC da União Europeia que dispunha 

sobre o Imposto sobre Valor Agregado (IVA). Todas as entidades com IVA registrado precisam atender a 

exigência para manter a conformidade. A “Diretiva do IVA” define que as assinaturas eletrônicas 

avançadas são um dos métodos para isso. 
 

A nova Diretiva de Faturamento Eletrônico aproveita as disposições estabelecidas na Diretiva do IVA, 

inclusive a capacidade de usar assinaturas eletrônicas avançadas para garantir a autenticidade e 

integridade das faturas, e determina que todos os emissores de faturas eletrônicas, não apenas as 

entidades do IVA, devem garantir o mesmo. 
 

As assinaturas eletrônicas avançadas garantem autenticidade da origem e integridade de conteúdo ao: 
 

■ Identificar exclusivamente o emissor da fatura. 

■ Criar um selo inviolável no conteúdo da fatura, permitindo detectar as alterações feitas no 
documento após a assinatura 

 
 

O serviço de assinatura digital baseado em nuvem da GlobalSign facilita 
criação de assinaturas avançadas em seu processo de faturamento eletrônico 
O Serviço de Assinatura Digital (DSS) da GlobalSign, totalmente gerenciado e baseado na nuvem, 

facilita a criação de assinaturas eletrônicas avançadas diretamente nos fluxos de trabalho da geração de 

faturas eletrônicas sem exigir tempo de desenvolvimento significativo, experiência em PKI, investimento 

em hardware ou gerenciamento contínuo. Capacitado pelos centros de dados globais e pela 

infraestrutura de nível internacional da GlobalSign, o serviço fornece a taxa de transferência, 

disponibilidade e tolerância a falhas necessárias para suportar a geração de grandes volumes de faturas. 
 

■ A API REST fornece todos os componentes criptográficos de que você precisa em uma 
única chamada, simplificando bastante a integração e minimizando o tempo de 
desenvolvimento inicial e a manutenção contínua. 

■ Um serviço totalmente gerenciado e baseado na nuvem significa que não há 
necessidade de conhecimento interno em PKI ou em criptografia, nem investimento 
em hardware e gerenciamento de hardware. 

■ Crie assinaturas eletrônicas avançadas diretamente nos processos de geração de faturas 
eletrônicas para garantir a conformidade com a Diretiva da União Europeia. 

■ Todas as faturas assinadas resultantes apresentarão a comprovação do emissor e a 
integridade do documento. 

 
 

 
Sobre a GlobalSign 

A GlobalSign é o fornecedor líder de soluções confiáveis de identidade e segurança 

digital que permitem às pequenas e grandes empresas de todo o mundo, bem como 

às empresas fornecedoras de serviços na nuvem e às empresas inovadoras na área 

da Internet das Coisas (IoT), assegurar as comunicações on-line, gerenciar milhões de 

identidades digitais verificadas e automatizar a autenticação e criptografia. A sua 

infraestrutura de chave pública (PKI) escalável e suas soluções de identidade 

suportam bilhões de serviços, dispositivos, pessoas e coisas que compõem a Internet 

de Todas as Coisas (Internet of Everything - IoE).
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Saiba mais sobre como usar o Serviço de Assinatura Digital da GlobalSign  
para criar assinaturas eletrônicas avançadas no fluxo de trabalho do 

faturamento eletrônico 

https://www.globalsign.com/en/lp/e-invoicing-directive-dss/#main
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:32006L0112&amp;ntr12-L_2006347EN.01000101-E0012
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