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News Flash nº 19/2013
Getting to the point
Certificação dos programas de
facturação
Foi publicada hoje, 22 de Novembro de 2013,
a Portaria nº 340/2013, que introduz novas
alterações à Portaria nº 363/2010, de 23 de
Junho, diploma que regulamenta a certificação,
pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT),
dos programas informáticos de facturação e
de emissão de documentos de transporte.

A Portaria elimina a dispensa de certificação
nos casos de (1) software produzido pelo
sujeito passivo ou empresa integrada no
mesmo grupo económico e de (2) sujeitos
passivos que tenham emitido menos de 1.000
facturas por ano.

Outras alterações
Documentos de transporte impressos
em tipografias autorizadas
Os sujeitos passivos apenas poderão proceder
à emissão de documentos de transporte
impressos em tipografias em caso de
inoperacionalidade do programa certificado.
Esta limitação, já em vigor para a emissão de
facturas, passará a aplicar-se igualmente à
emissão de documentos de transporte.

Referências a constar expressamente
das facturas e dos documentos
rectificativos
As facturas e documentos rectificativos de
facturas devem conter, aposto no documento,
a identificação única dos documentos
conforme campos 4.1.4.1 (documento de
venda), 4.2.3.1 (documento de movimentação
de mercadorias) e 4.3.4.1 (documento de
conferência) constantes das tabelas de
Documentos para efeitos de SAF-T (PT).

Esta Portaria entra em vigor no dia 1 de
Janeiro de 2014.
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