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Getting to the point, with confidence  

Flexibilização do calendário fiscal 

Foi emitido, no passado dia 13 de dezembro de 2022, o Despacho n.º 8/2022.XXIII do 
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, no qual se determina, entre outras 
medidas, que:   
 
Faturas em PDF 

 

• Até 31 de Dezembro de 2023, a Autoridade Tributária e Aduaneira (“AT”) irá 
continuar a aceitar faturas em PDF, as quais continuarão a ser consideradas 
como faturas eletrónicas para todos os efeitos legais. 
 

Comunicação de inventários 
 

• Permite-se a comunicação dos inventários relativos a 2022 até ao dia 28 de 
fevereiro de 2023 (ou final do segundo mês seguinte ao termo do período de 
tributação, quando aplicável), sem quaisquer acréscimos ou penalidades. 
 

Comunicação de faturas 
 

• O prazo para a comunicação de faturas terá, em 2023, uma tolerância de três 
dias. 

 

Tax News Flash nº 3/2022 
21 de dezembro de 2022 

Alargamento do prazo de  
algumas obrigações 
fiscais - comunicação dos 
inventários e das faturas e  
extensão do prazo de  
aceitação de faturas em PDF 



Tax News Flash nº 3/2021 

2 

 

• Caso as faturas de determinado mês não estejam comunicadas até dia 5 do mês 
seguinte, a AT gerará um alerta ao contribuinte para que a comunicação seja 
efetuada até dia 8. Caso não seja efetuada a comunicação das faturas nesses 3 
dias adicionais, serão aplicadas as coimas devidas. 

 
Para mais informações recomendamos a consulta do Despacho através do seguinte 
link. 
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Deloitte Hub 
Tel: + 351 210 422 500 
 

Porto 

Bom Sucesso Trade Center 
Tel: + 351 225 439 200 
 
Email: ptdeloittetax@deloitte.pt 

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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