Referència ordre

Descripció

e-FACT

XSD e-FACT

Codi error

1

Verificació del compliment de l’esquema XSD de “Facturae” de la versió corresponent (3.2 o 3.2.1), així
com verificació dels XSD de les extensions aprovades.

Si

RCF01001

1

La factura no pot contenir extensions (3.1.6.1.28.1.) que no compleixin l'esquema XSD de les
extensions aprovades.

No implementat

2

Verificació de la política de signatura en vigor associada al format “Facturae”.

Si

RCF02001 - RCF02006 i RCF02010

3a

El número de factura (3.1.1.1.InvoiceNumber) és obligatori.

Si

RCF03001

3b

No hi ha d’haver en el registre comptable de factures una factura amb el mateix NIF i país de l’emissor
(2.1.1.3.TaxIdentificationNumber), número (3.1.1.1.InvoiceNumber) i sèrie de factura
(3.1.1.2.InvoiceSeriesCode), emesa a la mateixa data (3.1.2.1.IssueDate), llevat que estigui rebutjada o
anul·lada

No s’aplica. Responsabilitat RCF del receptor

No implementat

Respecte al número de factura

No s’aplica. Responsabilitat RCF del receptor

Respecte al tipus de factura electrònica

La tipologia de factures rectificatives (3.1.1.5.6.CorrectionMethod)és la següent:

1r “01ˮ - Rectificació model íntegre.

4a

2n “02ˮ - Rectificació model per diferències.

Si

RFC04001

3r “03ˮ - Rectificació per descompte per volum d’operacions durant un període i rectificació per
devolució de mercaderies o d’envasos i embalatges que preveu l’article 15.2, 2n paràgraf, del
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30
de novembre.
4t “04ˮ - Autoritzades per l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

4b

Quan el tipus de factura és rectificativa (3.1.1.4.InvoiceClass amb valor “OR” o “CR”), és obligatori el
criteri de rectificació (3.1.1.5.6.CorrectionMethod) i, quan aquest criteri sigui 01, rectificació model
íntegre, o 02, rectificació model per diferències, el número de factura (3.1.1.5.1.InvoiceNumber) de
l’emissor que rectifica. En la resta de supòsits no és necessari identificar el número de factura de
l’emissor que rectifica.

Si

4c

Si en el registre comptable de factures ja s’ha registrat la factura original, s’ha de rebutjar el duplicat o
la còpia d’aquesta que preveu l’article 14 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de
facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre. En cas que la factura original arribi
al registre comptable de factures un cop registrat el duplicat o la còpia, s’ha de rebutjar

No s’aplica. Responsabilitat RCF del receptor

RFC04002

No s’aplica. Responsabilitat RCF del receptor

Respecte a l’emissor de la factura

5a

El codi de tipus de persona (2.1.1.1.PersonTypeCode), física (“F”) o jurídica (“J”), és obligatori. En el
cas d’entitats sense personalitat jurídica s’ha d’utilitzar el codi corresponent a persones jurídiques.

5b

En cas que el país emissor del NIF (2.1.1.3.TaxIdentificationNumber) sigui Espanya, s’ha de validar que
el NIF s’ajusta a les normes i els criteris de formació d’aquest. Si els dos primers caràcters del NIF són
lletres, s’assumeix que equivalen al país, i la resta al NIF. Si no és així, el codi equival al NIF i
s’assumeix que el país és Espanya.

Si

Si

RCF05001

RCF05002

S’ha de validar l’existència del codi del país (els dos primers caràcters del NIF quan siguin lletres de
l’etiqueta
5c

Si

RCF05003

2.1.1.3.TaxIdentificationNumber) d’acord amb l’esquema “Facturae”.

5d

Si es tracta d’una persona física, s’ha de validar que el nom (2.1.4.2.1.Name) i el primer cognom
(2.1.4.2.2.FirstSurname) tinguin algun contingut

Si

RCF05004

5e

Si es tracta d’un persona jurídica, s’ha de validar que la raó social (2.1.4.1.1.CorporateName) tingui
algun contingut.

Si

RCF05005

Respecte al cessionari de la factura

5a

El codi de tipus de persona (1.6.1.1.1.PersonTypeCode)), física (“F”) o jurídica (“J”), és obligatori. En el
cas d’entitats sense personalitat jurídica s’ha d’utilitzar el codi corresponent a persones jurídiques.

5b

En cas que el país emissor del NIF (1.6.1.1.3.TaxIdentificationNumber) sigui Espanya, s’ha de validar
que el NIF s’ajusta a les normes i els criteris de formació d’aquest. Si els dos primers caràcters del NIF
són lletres, s’assumeix que equivalen al país, i la resta al NIF. Si no és així, el codi equival al NIF i
s’assumeix que el país és Espanya.

Si

RCF05001

Si

RCF05002

Si

RCF05003

S’ha de validar l’existència del codi del país (els dos primers caràcters del NIF quan siguin lletres de
l’etiqueta
5c
1.6.1.1.3.TaxIdentificationNumber) d’acord amb l’esquema “Facturae”.

5d

Si es tracta d’una persona física, s’ha de validar que el nom (1.6.1.2.2.1.Name)) i el primer cognom
(1.6.1.2.2.2.FirstSurname) tinguin algun contingut

Si

RCF05004

5e

Si es tracta d’un persona jurídica, s’ha de validar que la raó social (1.6.1.2.1.1.CorporateName) tingui
algun contingut.

Si

RCF05005

5f

Si hi ha cessionari, s’ha de comprovar que el NIF de l’emissor de la factura
(2.1.1.3.TaxIdentificationNumber) i del cessionari (1.6.1.1.3.TaxIdentificationNumber) no coincideixen

No implementat

No implementat

Respecte als imports de la factura

Si.
En les factures emeses en euros, es validarà
que els imports de les línies, a excepció de
l'import unitari, no tinguin més de dos decimals
(o si els tenen, els posteriors al segon que
siguin zero). Aquests són els imports que es
validen:
3.1.6.1.21.1.3.1. TaxableBase.TotalAmount
(3.2 - 2, 3.2.1 - 0..8)

6a

En les factures emeses en euros, s’ha de validar que els imports totals de les línies relatius al cost total
siguin numèrics i estiguin arrodonits, d’acord amb el mètode comú d’arrodoniment, a dos decimals,
com a resultat del producte del nombre d’unitats pel preu unitari, i que els imports bruts de les línies
siguin el resultat de restar del cost total els descomptes, i de sumar els càrrecs, tots numèrics i amb
dos decimals. Així mateix s’ha de validar que la resta d’imports a escala de línia, a excepció de l’import
unitari, s’expressin en euros amb dos decimals. No es consideren imports els tipus impositius o els
percentatges a aplicar que, igual que l’import unitari, poden tenir els decimals que permeti el format
“Facturae”.

3.1.6.1.21.1.4.1. TaxAmount.TotalAmount (3.2 2, 3.2.1 - 0..8)
3.1.6.1.22.1.3.1 TaxableBase.TotalAmount
(3.2 - 2, 3.2.1 - 0..8)
3.1.6.1.22.1.4.1. TaxAmount.TotalAmount (3.2 2, 3.2.1 - 0..8)
3.1.6.1.22.1.5.1.
SpecialTaxableBase.TotalAmount (3.2 - 2,
3.2.1 - 0..8)
3.1.6.1.22.1.6.1.
SpecialTaxAmount.TotalAmount (3.2 - 2, 3.2.1 0..8)

RCF06001

“Facturae”.

3.1.6.1.22.1.8.1.
EquivalenceSurchargeAmount.TotalAmount
(3.2 - 2, 3.2.1 - 0..8)

6a

6a

En les factures emeses en euros, el cost total de cada línia ha de ser igual al producte del nombre
unitats pel preu unitari arrodonit d'acord amb el mètode comú d'arrodoniment a dos decimals. Si
tingués més de 2 decimals, els posteriors al segon seran zero.
3.1.6.1.17.TotalCost = RedondeoA2decimales (3.1.6.1.14.Quantity *
3.1.6.1.16.UnitPriceWithoutTax)

En les factures emeses en euros, l'import brut de cada línia ha de ser la suma del cost total més la
suma de recàrrecs menys la suma de descomptes.
3.1.6.1.20.GrossAmount = 3.1.6.1.17.TotalCost ‐ SUM(3.1.6.1.18.1.3.DiscountAmount) +
SUM(3.1.6.1.19.1.3.ChargeAmount))

No s’aplica. Responsabilitat RCF del receptor. A
partir del 03/05/2017 s’aplicarà aquest control al PGE
de l’eFACT

RCF06002

No s’aplica. Responsabilitat RCF del receptor
A partir del 03/05/2017 s’aplicarà aquest control al
PGE de l’eFACT

RCF06003

6b

En les factures emeses en euros, el total import brut de la factura ha de ser la suma dels imports bruts
de les línies
3.1.5.1.TotalGrossAmout = SUM(3.1.6.1.20.GrossAmount de las líneas)

No s’aplica. Responsabilitat RCF del receptor
A partir del 03/05/2017 s’aplicarà aquest control al
PGE de l’eFACT

RFC06005

Si
En les factures emeses en euros, es validarà
3.1.5.1. TotalGrossAmount (3.2 - 2, 3.2.1 0..8)
3.1.5.2.1.3. DiscountAmount (3.2 - 6, 3.2.1 0..8)
3.1.5.3.1.3. ChargeAmount (3.2 - 6, 3.2.1 0..8)
3.1.5.4. TotalGeneralDiscounts (3.2 - 2, 3.2.1 0..8)
3.1.5.5. TotalGeneralSurcharges (3.2 - 2, 3.2.1
- 0..8)
3.1.5.6. TotalGrossAmountBeforeTaxes (3.2 2, 3.2.1 - 0..8)
3.1.5.7. TotalTaxOutputs (3.2 - 2, 3.2.1 - 0..8)
3.1.5.8. TotalTaxesWithheld (3.2 - 2, 3.2.1 0..8)
3.1.5.9. InvoiceTotal (3.2 - 2, 3.2.1 - 0..8)
3.1.5.10.1.3. SubsidyAmount (3.2 - 2, 3.2.1 0..8)
3.1.5.11.1.2. PaymentOnAccountAmount (3.2 2, 3.2.1 - 0..8)

6b

En les factures emeses en euros, s’ha de validar que el total import brut de la factura sigui numèric i
amb dos decimals, per suma dels imports bruts de les línies. Així mateix s’ha de validar que la resta
d’imports s’expressin en euros amb dos decimals. No es consideren imports els tipus impositius o els
percentatges a aplicar que poden tenir els decimals que permeti el format “Facturae”
(3.1.5.1.TotalGrossAmout = SUM(3.1.6.1.20.GrossAmount de las línies)

3.1.5.12.1.6. ReimbursableExpensesAmount
(3.2 - 2, 3.2.1 - 0..8)

RFC06004

6b

En les factures emeses en euros, s’ha de validar que el total import brut de la factura sigui numèric i
amb dos decimals, per suma dels imports bruts de les línies. Així mateix s’ha de validar que la resta
d’imports s’expressin en euros amb dos decimals. No es consideren imports els tipus impositius o els
percentatges a aplicar que poden tenir els decimals que permeti el format “Facturae”
(3.1.5.1.TotalGrossAmout = SUM(3.1.6.1.20.GrossAmount de las línies)

3.1.5.13. TotalFinancialExpenses (3.2 - 2,
3.2.1 - 2)
3.1.5.14. TotalOutstandingAmount (3.2 - 2,
3.2.1 - 0..8)
3.1.5.15. TotalPaymentsOnAccount (3.2 - 2,
3.2.1 - 0..8)
3.1.5.16.3. WithholdingAmount (3.2 - 2, 3.2.1 0..8)
3.1.5.17. TotalExecutableAmount (3.2 - 2,
3.2.1 - 0..8)
3.1.5.18. TotalReimbursableExpenses (3.2 - 2,
3.2.1 - 0..8)
3.1.3.1.3.1. TaxableBase.TotalAmount (3.2 - 2,
3.2.1 - 0..8)
3.1.3.1.4.1. TaxAmount.TotalAmount (3.2 - 2,
3.2.1 - 0..8)
3.1.3.1.5.1. SpecialTaxableBase.TotalAmount
(3.2.1 - 0..8)
3.1.3.1.6.1. SpecialTaxAmount.TotalAmount
(3.2.1 - 0..8)
3.1.3.1.8.1.
EquivalenceSurchargeAmount.TotalAmount
(3.2 - 2, 3.2.1 - 0..8)
3.1.4.1.3.1. TaxableBase.TotalAmount (3.2 - 2,
3.2.1 - 0..8)
3.1.4.1.4.1. TaxAmount.TotalAmount (3.2 - 2,
3.2.1 - 0..8)

6c

S’ha de validar l’existència del codi de moneda (3.1.2.5.InvoiceCurrencyCode)d’acord amb el que
estableix el mateix esquema “Facturae”.

No implementat

Si

No implementat

No implementat

No s’aplica. Responsabilitat RCF del receptor

No s’aplica. Responsabilitat RCF del receptor

No s’aplica. Responsabilitat RCF del receptor

No s’aplica. Responsabilitat RCF del receptor

RFC06006

Si el “total import brut abans d’impostosˮ és positiu, s’ha de validar que el “total impostos retingutsˮ, si
té contingut, sigui més o igual que zero.
6d

(Si

3.1.5.6.TotalGrossAmountBeforeTaxes

>

0

llavors

3.1.5.8.TotalTaxesWithheld, si tiene contenido, ha de ser >=0)

6e

S’ha de validar que el “total import brut abans d’impostosˮ sigui igual al “total import brutˮ menys el
“total general descomptesˮ més el “total general càrrecsˮ (3.1.5.6.TotalGrossAmountBeforeTaxes =
3.1.5.1.TotalGrossAmount
‐ 3.1.5.4.TotalGeneralDiscounts + 3.1.5.5.TotalGeneralSurcharges)

6f

S’ha de validar que el “total facturaˮ sigui igual al “total import brut abans d’impostosˮ més el “total
impostos repercutitsˮ menys el “total impostos retingutsˮ (3.1.5.9.InvoiceTotal =
3.1.5.6.TotalGrossAmountBeforeTaxes +
3.1.5.7.TotalTaxOutputs ‐ 3.1.5.8.TotalTaxesWithheld)

Respecte a les dates de la factura

7a

S’ha de validar que la data d’anotació en el registre administratiu tingui valor, sigui vàlida i anterior o
igual a la data actual i posterior o igual o la data d’emissió de la factura (3.1.2.1.IssueDate)

Si

RFC07001

7a

S’ha de validar que la data d’anotació en el registre administratiu tingui valor, sigui vàlida i anterior o
igual a la data actual i posterior o igual o la data d’emissió de la factura (3.1.2.1.IssueDate)

Si

7a

La data d'emissió de la factura (3.1.2.1.IssueDate) és obligatòria i ha de ser una data vàlida

No

RFC07001

Si

RFC07002

Respecte als òrgans administratius que participen en la tramitació de la factura

8a

S’ha de validar que els codis DIR3 dels tres òrgans administratius que és obligatori identificar a la
factura electrònica tinguin valor i siguin a les taules d’òrgans administratius del registre comptable de
factures

No implementat

8b

S’ha de validar que les relacions oficina comptable-òrgan gestor; oficina comptable-unitat tramitadora, i
òrgan gestor-unitat tramitadora siguin a les taules d’òrgans administratius del registre comptable de
factures

No implementat

9a

És obligatori que el punt general d’entrada de factures electròniques proporcioni, per cada factura
electrònica presentada, el número de registre assignat al punt esmentat

Si. Actualment el servei e-FACT a través del Registre
MUX i el servei de registre delegat assegura que
totes les factures rebudes en el servei tenen assignat
un número de registre

RFC09001

9b

S’ha de validar que la descripció de les línies de la factura tingui algun contingut
(3.1.6.1.13.ItemDescription)

Si

RFC09002

Altres validacions

