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Getting to the point 

Suspensão da obrigação de comunicação 
dos estabelecimentos onde as faturas são 
emitidas  
 
De acordo com a informação disponibilizada no Portal da Finanças foi, 
através do Despacho nº 239/2020-XXII, de 1 de julho, do Secretário de 
Estado dos Assuntos Fiscais (“SEAF”), suspensa a obrigação de 
comunicação dos estabelecimentos a que se refere o artigo 34.º do 
Decreto-Lei n.º 28/2019. 

Assim, encontra-se suspensa a obrigação de apresentar informações à 
Autoridade Tributária e Aduaneira sobre (i) os estabelecimentos onde 
são emitidas faturas e documentos fiscalmente relevantes, (ii) o 
equipamento utlizado para o processamento de tais documentos, (iii) o 
número de software certificado utilizado para cada equipamento e (iv) a 
identificação dos distribuidores e instaladores que comercializaram e/ou 
instalaram as soluções de faturação utlizadas.  
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Para mais informações recomendamos a consulta do Despacho_239_2020_XXII_SEAF. 
 

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