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Getting to the point, with confidence  

IVA – adiamento da implementação do Código Único de 
Documento (ATCUD) 

Código Único de Documento (ATCUD) 

Foi divulgado o Despacho n.º 412/2020.XXII, de 23 de outubro, do Secretário de 

Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, que determina o adiamento da 

implementação do Código Único de Documento (ATCUD) em todas as faturas e 

outros documentos fiscalmente relevantes, nos termos do Decreto-Lei n.º 28/2019, 

de 15 de fevereiro, para 1 de janeiro de 2022 (anteriormente prevista para 1 de 

janeiro de 2021). 

 

O referido Despacho determina ainda que a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) 

deverá assegurar a possibilidade de os sujeitos passivos procederem à comunicação 

das séries documentais, para efeitos de obtenção do código de validação, nos termos 

previstos na Portaria n.º 195/2020, de 13 de agosto, a partir do início do 2.º 

semestre de 2021. 
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Entrada em vigor do código de 

barras bidimensional (QR code) 

mantém-se para 1 de janeiro 

de 2021 
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Código de barras bidimensional (QR code) 

Sem prejuízo do acima disposto, é confirmada a entrada em vigor da necessidade 
de inclusão do código de barras bidimensional (QR code) nas faturas e demais 
documentos fiscalmente relevantes a 1 de janeiro de 2021, determinando que a AT 
deverá promover a publicação imediata de orientações genéricas e 
esclarecimentos de dúvidas sobre esta temática. 
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Deloitte Tax 
Somos confiança 

O nosso maior investimento 
está na ligação que 
construímos com os nossos 
clientes. Somos hoje mais 
tecnológicos, inovadores e 
ágeis, e esta é a nossa marca. 
Quando investimos, investimos 
em confiança. 
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