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Getting to the point
Regulamentação dos aspetos complementares
da fatura eletrónica nos contratos públicos
Na sequência do aditamento do artigo 299.º-B ao Código dos Contratos
Públicos (levado a cabo pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto),
que estabelece a obrigação de, no âmbito da execução de contratos
públicos, os cocontratantes emitirem faturas eletrónicas, foi publicada a
Portaria n.º 289/2019, de 5 de setembro, que regulamenta os aspetos
complementares da fatura eletrónica e sistematiza o modelo de governação
cometida à ESPAP, I.P.
Assim, compete à ESPAP, I.P., nomeadamente, definir os requisitos e
normas técnicas para o modelo de dados semânticos e lista de sintaxes a
que deve respeitar a fatura eletrónica, a qual já procedeu à
disponibilização, no seu sítio oficial na internet, da seguinte documentação:


Guia do Modelo de Dados Semânticos dos Documentos de Faturação
Eletrónica CIUS-PT (versão 1.0.0);



Representação Sintáxica do CIUS-PT para UBL2.1 (versão 1.0.0).
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O modelo de dados
semânticos e a lista de
sintaxes da fatura
eletrónica já foram
publicados no sítio
oficial da
ESPAP, I.P.

Tax News Flash n.º 11/2019

Para mais informações consulte a Portaria n.º 289/2019 e o acesso à página sobre a implementação da
faturação eletrónica nos contratos públicos (separador Normas Técnicas e Funcionais) no sítio oficial da
ESPAP, I.P na internet.

Contactos
Para mais informações, por favor contacte:
Lisboa: +351 210 427 500
Porto: +351 225 439 200.
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