
 

 

 

 

N/REF 91/11                                                  Angra do Heroísmo, Junho de 2011 

 

Assunto: PPRROOCCEESSSSOO  DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  FFIISSCCAALL  ((DDOOSSSSIIEERR  FFIISSCCAALL))  

 

Caro Associado 

 

Já está a par do conjunto de documentação que passa a integrar o Dossier Fiscal?  

 

Vimos, por este meio, informar V./Exa. (s) da publicação do Diário da República do Portaria n.º 92-A/2011, 

de 28 de Março, que vem reformular o conjunto de documentos que passam a integrar o dossier fiscal e 

aprovar novos mapas de modelo oficial, tendo em conta as actuais regras de determinação de mais-valias e 

menos-valias fiscais, assim como de gastos respeitantes a provisões, perdas por imparidade, ajustamentos 

em inventários, amortizações e depreciações. 

 

Assim, o processo de documentação fiscal, também denominado dossier fiscal é constituído pelos 

documentos identificados no anexo I do presente diploma. 

 

O dossier fiscal pode também integrar o ficheiro SAFT-T (PT) relativo à contabilidade, extraído após o 

encerramento de contas, gravado em suporte digital não regravável e assinado através de aplicação 

informática disponibilizada para o efeito no sítio de internet da Direcção Geral dos Impostos. 

 

Os documentos que integram o dossier fiscal, são mantidos em suporte papel ou em suporte digital. A sua 

entrega, por imposição legal ou a pedido da administração fiscal, pode ser feita em suporte papel ou em 

suporte digital. 

 

O ficheiro SAFT-T (PT) e os mapas de modelo oficial quando processados informaticamente devem ser 

remetidos em suporte digital. 

 

Com a publicação do presente diploma, foram aprovados os seguintes modelos de mapas e respectivas 

instruções constantes do anexo II da portaria: 

 



 

 

a) Modelo 30 – mapa de provisões, perdas por imparidade em créditos e ajustamentos em 

inventários; 

b) Modelo 31 – mapa de mais-valias e menos-valias; 

c) Modelo 32 – mapa de depreciações e amortizações. 

 

Os mapas dos modelos supra mencionados, quando processados informaticamente, devem observar a 

estrutura de dados que consta do anexo III à presente portaria. 

 

Mantêm-se em vigor os modelos de mapas de reintegrações de elementos do activo reavaliados ao abrigo 

de legislação fiscal. 

 

Com o presente diploma, a constituição do dossier fiscal aplica-se aos períodos de tributação iniciados em, 

ou após, 1 de Janeiro de 2010. 

 

A presente circular não dispensa a leitura do diploma, que pode consultar em www.dre.pt ou no site desta 

Câmara do Comércio (http://www.ccah.eu/ficheiros/circulares/1306163181.pdf). 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 

 

 

 


