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Certificação – requisitos 
técnicos dos programas de 
facturação 

No dia 3 de Julho de 2014, foi publicado o 
despacho n.º 8632/2014, do Director Geral da 
Autoridade Tributária e Aduaneira (“AT”), 
relativo aos requisitos técnicos a cumprir pelos 
programas de facturação para efeitos da 
respectiva certificação pela AT. 

Este despacho, para além de revogar o Oficio 
Circulado n.º 50.001/2013 do Subdirector-
Geral da Inspecção Tributária, transpõe todos 
os requisitos técnicos que do mesmo 
constavam e, ainda, consagra um conjunto de 
novos requisitos a cumprir pelos programas de 
facturação, dos quais destacamos os 
seguintes: 

 Os documentos (facturas e documentos 
rectificativos, documentos de transporte 
ou outros documentos, 
independentemente da sua designação, 
susceptíveis de apresentação ao cliente) 
com mais de uma página devem exibir em 
todas elas a designação do tipo de 
documento, a respectiva numeração, os 
valores acumulados (transportados e a 
transportar), o número de página e o 
número total de páginas; e, 

 Se para a impressão dos documentos for 
usado papel com determinados elementos 
pré-impressos por tipografia, o programa 
de facturação deverá, ainda assim, 
assegurar a impressão de todos os 
elementos fiscalmente relevantes, 
incluindo as menções obrigatórias, os 
elementos identificativos do sujeito 
passivo emitente e a natureza do 
documento. 

Consulte o despacho aqui.  
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