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Getting to the point 

Regime aplicável ao processamento e emissão 
de faturas, programas informáticos e de arquivo 
eletrónico 

Foi publicado o Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro, que procede à 

regulamentação das obrigações relativas ao processamento de faturas e 

outros documentos fiscalmente relevantes e das obrigações de conservação 

de livros, registos e respetivos documentos de suporte para sujeitos 

passivos de IVA. 

O presente diploma, para além de estabelecer regras ainda mais estritas de 

combate à economia paralela e informal, à fraude e à evasão fiscal, 

reforçando o controlo e fiscalização das transações realizadas pelos agentes 

económicos, procura simplificar e sistematizar as regras relativas ao 

processamento de faturas e outros documentos fiscalmente relevantes, que 

se encontrava consagrada, até à data, em legislação dispersa, demasiado 

complexa e harmonizada de forma deficiente entre os diversos impostos 

(nomeadamente IVA, IRC e IRS). 
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No âmbito do 

Programa Simplex+, o 

Governo procura 

estabelecer as 

condições essenciais à 

promoção de uma 

economia digitalizada, 

prevendo a dispensa 

de impressão de 

faturas  
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Adicionalmente, o diploma em questão reflete a preocupação em simplificar procedimentos, digitalizando a 

economia através de regulamentação tendente à criação de condições de uma economia de “fatura sem 

papel”, incentivando a emissão de faturas por via eletrónica e a utilização de arquivos eletrónicos, 

consagrando ao mesmo tempo regras de controlo e proteção de dados pessoais. 

Sem prejuízo de uma análise mais detalhada oportunamente a comunicar, destacamos, desde já, os 

seguintes prazos:  

 Durante o ano de 2019, a comunicação à Autoridade Tributária e Aduaneira (“AT”) das faturas e outros 

documentos fiscalmente relevantes, designadamente através do ficheiro SAF-T (E-Fatura), deve ser 

efetuada até ao dia 15 do mês seguinte ao da emissão da fatura; passando tal comunicação a ser feita 

até ao dia 10 do mês seguinte a partir do ano 2020; 

 Até ao dia 18 de março de 2019, devem os sujeitos passivos atualmente em atividade, mediante a 

entrega de declaração de alterações, comunicar o estabelecimento ou instalação em que seja feita a 

centralização do arquivo, bem como a localização do arquivo em suporte eletrónico; 

 Até 30 de junho de 2019, os sujeitos passivos de IVA, que já exerçam atividade à data da entrada em 

vigor do presente Decreto-Lei, devem comunicar à AT quais os estabelecimentos da empresa em que 

são emitidas faturas e documentos fiscalmente relevantes, os equipamentos utilizados para o 

processamento de tais documentos, o número de certificado do programa utilizado em cada 

equipamento, bem como a identificação dos distribuidores e dos instaladores que comercializaram e/ou 

instalaram as soluções de faturação utilizadas. 

Para mais informações, recomendamos a consulta do Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro. 
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