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DEE – Fiscalidade
Deloitte Executive Education
Recentes alterações no processo de emissão de faturas e no cumprimento de obrigações 
declarativas, de reporte e de arquivo de documentos 

Programa Objetivos

Introdução

• Conceitos-chave

• Normativo legal aplicável

Emissão de faturas

• Regras gerais dos programas informáticos de faturação e contabilidade

• Requisitos do processamento, dispensa da emissão ou da transmissão eletrónica de faturas 

• Obrigação de faturação por programas informáticos certificados

• Emissão de fatura por via eletrónica

• Outros aspetos relevantes na emissão de faturas

Regras de arquivo

• Regras de comunicação e localização do arquivo

• Processo de desmaterialização de arquivo

Regime de bens em circulação

• Emissão de documentos globais

• Comunicação, impressão e arquivo de documentos de transporte

Outros aspetos 

• Outras comunicações relativas a estabelecimentos, conservação de faturas eletrónicas e demais 

documentos fiscalmente relevantes, arquivo, cópias de segurança e programas de faturação 

• A importância do SAF-T como base de reporte de informação à Autoridade Tributária

Com esta sessão pretendemos dotar o 

participante de conhecimentos que lhe permitam:

• Conhecer as regras fiscais aplicáveis ao 
processamento, emissão e arquivo das faturas 
e outros documentos fiscalmente relevantes 
decorrentes das alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro;

• Identificar os principais aspetos associados ao 
processo de desmaterialização do arquivo de 
documentos;

• Reconhecer a importância do SAF-T como base 
de reporte de informação à Autoridade 
Tributária;

• Aferir sobre os procedimentos atualmente 
implementados pelos agentes económicos e a 
sua conformidade com os requisitos de 
emissão e arquivo de documentos e de reporte 
de informação previstos nas normas aplicáveis.

Destinatários
Fiscalistas, Responsáveis pelos departamentos de contabilidade e fiscalidade, Diretores Financeiros, Revisores Oficiais de Contas, Técnicos oficiais de 
contas e todos aqueles que pretendem aprofundar conhecimentos nestas matérias. 

O Decreto-Lei n.º 28/2019, 

de 15 de fevereiro introduziu 

medidas relativas ao 

processamento e emissão de 

faturas e utilização de 

programas informáticos e 

regras de arquivo.

O final de 2018 foi igualmente 

marcado pela publicação de 

legislação sobre o envio 

obrigatório do ficheiro SAF-T 

de contabilidade, como base 

de preenchimento da IES.

Adicionalmente, a adoção de 

mecanismos de faturação 

eletrónica na relação com a 

Administração Pública passará 

a ser obrigatória em 2020.

Com a presente sessão 

pretende-se fazer um ponto 

de situação relativamente às 

alterações recentemente 

divulgadas quanto às 

obrigações de emissão de 

faturas, declarativas e de 

arquivo aplicáveis aos 

agentes económicos. 

Duração Estimada: 4h


