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Getting to the point 
Procedimentos de submissão do ficheiro 
SAF-T (PT) relativo à contabilidade e 
revogação da obrigação de comunicação 
dos estabelecimentos onde as faturas são 
emitidas 
 
Foi publicado o Decreto-Lei n. º 48/2020, de 3 de agosto, que: 

• Define os procedimentos a adotar no que se refere à submissão à 
Autoridade Tributária e Aduaneira (“AT”) do ficheiro SAF-T (PT) 
relativo à contabilidade; e, 
 

• Revoga a obrigação de comunicação à AT de informações relativas 
aos estabelecimentos dos contribuintes onde as faturas são 
emitidas, prevista no Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro. 
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Relativamente ao ficheiro SAF-T (PT), concretiza-se o mecanismo 
através do qual, previamente à submissão deste ficheiro, serão 
descaracterizados os campos de dados do SAF -T (PT) de contabilidade 
que são considerados de menor relevância ou desproporcionais face ao 
âmbito e objeto da declaração de Informação Empresarial 
Simplificada/Declaração Anual (“IES/DA), através de um serviço seguro 
(webservice) da Imprensa Nacional – Casa da Moeda, S. A., cujos termos 
de adesão se encontram ainda por definir. 

A submissão do ficheiro SAF-T (PT) relativo à contabilidade, para efeitos 
de pré-preenchimento da IES/DA, aplicar-se à declaração dos períodos 
de 2020 e seguintes, a entregar em 2021 ou em períodos seguintes. 

Devido às dificuldades de operacionalização evidenciadas pelos 
intervenientes no processo de comunicação, revoga-se a obrigação de 
se comunicar à AT os estabelecimentos e demais informações conexas 
associadas ao processo de emissão de faturas e documentos 
fiscalmente relevantes, prevista no artigo 34º do Decreto-Lei 
n.º 28/2019, de 15 de fevereiro. 

O presente Decreto-Lei entrou em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação. 

Para mais informações recomendamos a consulta do Decreto-Lei n.º 48/2020. 
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