Facturación electrónica

A Lei 25/2013, do 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro
contable de facturas no Sector Público ten como obxectivo impulsar o uso da factura
electrónica, crear o rexistro contable de facturas, regular o procedemento nas Administracións
Públicas e as actuacións de seguimento polos órganos competentes.
A Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. (S.P.I. Galicia, S.A.) establece o Sistema
Electrónico de Facturación da Xunta de Galicia (SEF) como Punto de entrada das facturas
electrónicas na URL “https://factura.conselleriadefacenda.es/eFactura_web/“.
Obrigados:
Estarán obrigadas ao uso da factura electrónica e á súa presentación a través do Sistema
Electrónico de Facturación da Xunta de Galicia (SEF) as seguintes persoas xurídicas provedoras
de servizos ao S.P.I. Galicia, S.A.:


Sociedades anónimas.



Sociedades de responsabilidade limitada.



Persoas xurídicas e entidades sen personalidade xurídica que carezan de nacionalidade
española.



Establecementos permanentes e sucursais de entidades non residentes en territorio
español nos termos que establece a normativa tributaria.



Unións temporais de empresas.



Agrupacións de interese económico, agrupacións de interese económico europeas,
fondos de pensións, fondos de capital risco, fondos de investimentos, fondos de
utilización de activos, fondos de regularización do mercado hipotecario, fondos de
titulización hipotecaria ou fondos de garantía de investimentos.

Non obstante, quedan excluídas da obriga de facturación electrónica as facturas de importe
igual ou inferior a 5.000,00 euros.
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Non obrigados
As persoas físicas e entidades non relacionadas no apartado anterior poderán de maneira
voluntaria facturar electrónicamente de acordo co procedemento descrito.
URL de acceso
https://factura.conselleriadefacenda.es/eFactura_web/
Formas de tramitación
Hai dúas formas de acceder ao SEF:
1. Acceder sen certificado - solicita un código de usuario, unha clave de acceso e un
código de seguridade.
2.

Acceder con certificado - hai que elixir o usuario co que desexa acceder.

Coas dúas formas de acceso é imprescindible estar dado de alta como usuario. Se vostede non
está dado de alta como usuario do SEF pode facelo no enlace “Solicitude de Usuario” (o alta de
usuario é inmediata).
Como en S.P.I. Galicia, S.A. recibimos facturas co C.I.F. de S.P.I. Galicia, S.A. (A-15595275) e co
C.I.F. da Xunta de Galicia (S-1511001-H), a maneira de cubrir o “Receptor Factura” e
“Destinatario” na pantalla do SEF é distinta, segundo sea o C.I.F. ao que vostede envía a súa
factura.
Nas seguintes imaxes de pantallas vense as dúas opcións posibles para entregar facturas
electrónicas a S.P.I. Galicia, S.A.:
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Facturas dirixidas ao C.I.F. de S.P.I. Galicia, S.A. (A-15595275): Os datos de “Receptor
Factura” e “Destinatario” deben cubrirse como se ve a continuación.
É moi importante cubrir o campo Expediente de Contratación (se o seu contrato o
ten), a pesares de non ser obrigatorio no formulario.
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Facturas dirixidas ao C.I.F. da Xunta de Galicia (S-1511001-H): Os datos de “Receptor
Factura” e “Destinatario” deben cubrirse como se ve a continuación.
É moi importante cubrir o campo Expediente de Contratación (se o seu contrato o
ten), a pesares de non ser obrigatorio no formulario.

O SEF proporcionará ao presentador un xustificante de recepción electrónico no cal
constarán, cando menos, a data e hora da presentación, o órgano xestor destinatario e o
número de asento rexistral da factura. Así mesmo, incluirá un código seguro de verificación
que permita en calquera momento validar ante o sistema a exactitude do documento.
Unha vez emitido o xustificante de recepción electrónico ao que se refire o parágrafo anterior,
o SEF porá a factura á disposición do órgano xestor destinatario dela para a súa tramitación.
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No Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas da Comunidade Autónoma de Galicia, (Sistema Electrónico de Facturación - SEF), pódense presentar
facturas no formato Facturae, os códigos relacionados con S.P.I. Galicia, S.A. son os seguintes:

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA - PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS - UNIDADES TRAMITADORAS
CÓDIGOS DIR3
CIF

RECEPTOR

S1511001H XUNTA DE GALICIA

A15595275

SOCIEDADE PUBLICA DE
INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A.

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO
UNIDAD DE
OFICINA
INTERNO
CONTRATACIÓN
CONTABLE
SEF

ORGANO
GESTOR

CONSELLERÍA DE
INFRAESTRUCTURAS E VIVENDA

SOCIEDADE PÚBLICA DE
INVESTIMENTOS

REXISTRO

2073

A12009376

A12017440 GE0002381

SOCIEDADE PUBLICA DE
INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A.

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN E
FINANZAS

REXISTRO

1069

GE0002381

GE0002381 GE0002381

CONSELLERÍA/ENTIDAD
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UNIDAD
TRAMITADORA

