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Getting to the point
SAF-T (PT) – Formato de ficheiro normalizado de
auditoria tributária para exportação de dados
Foi publicada a Portaria n.º 302/2016, de 2 de dezembro, que
cria, pela primeira vez, um sistema de referenciação que permite
a categorização das contas de acordo com o normativo
contabilístico utilizado pelos diferentes sujeitos passivos, e
introduz outras alterações pontuais na estrutura de dados do
ficheiro SAF-T (PT) a que se refere a Portaria n.º 321-A/2007, de
26 de março.
A criação do referido sistema de categorização (taxonomia)
permitirá simplificar o preenchimento dos Anexos A e I da IES.
A nova estrutura de dados do ficheiro SAF-T (PT) terá de estar em
funcionamento no dia 1 de julho de 2017.
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Para mais detalhes, consulte a Portaria n.º 302/2016.
Contactos
Para mais informações, por favor contacte:
Lisboa: +351 210 427 500
Porto: +351 225 439 200
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