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Certificação de programas 
informáticos produzidos 
internamente 

No dia 27 de Dezembro de 2013, foi divulgado 
o Despacho do Secretário de Estado dos 
Assuntos Fiscais relativamente ao adiamento 
da necessidade de certificação de programas 
informáticos de facturação produzidos 
internamente pelos sujeitos passivos. 

A Portaria n.º 340/2013, de 22 de Novembro, 
determina a eliminação da dispensa de 
certificação dos referidos programas 
informáticos (prevista na Portaria n.º 363/2010, 
de 23 de Abril) a partir de 1 de Janeiro de 
2014, tendo este prazo sido adiado para 1 de 
Abril de 2014, atento o elevado fluxo de 
pedidos de certificação que têm vindo a ser 
submetidos à Autoridade Tributária. 

Alertamos, contudo, que se mantém a 
necessidade de apresentação, até 31 de 
Dezembro de 2013, da declaração Modelo 24, 
na qual se deve solicitar a certificação do 
correspondente programa de facturação. 
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