
 

 

N/Ref. 167/12                   Angra do Heroísmo, Outubro de 2012 

 

Assunto: MEDIDAS DE CONTROLO DE EMISSÃO DE FACTURAS E CRIAÇÃO DE INCENTIVO DE 

NATUREZA FISCAL. 

 

 

Caro Associado, 

 

Fique a par de todas as regras a nível da faturação da sua empresa! 
 

Leva-se seu ao conhecimento, a publicação do Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de Agosto que 

vem estabelecer medidas de controlo da emissão de faturas e outros documentos com 

relevância fiscal, definir a forma da sua comunicação à Autoridade Tributária e Aduaneira e 

criar um incentivo de natureza fiscal à exigência daqueles documentos por adquirentes 

pessoas singulares. 

 

Com a publicação do presente diploma, verifica-se que todas as pessoas, singulares ou 

coletivas, que pratiquem operações sujeitas a IVA em território português, vão ser obrigadas a 

comunicar por transmissão electrónica, à Autoridade Tributária a Aduaneira (AT) os 

elementos das faturas emitidas. Esta comunicação deve de ser feita até ao dia 8 (oito) do 

mês seguinte ao da emissão da fatura (não sendo possível alterar a via de comunicação no 

decurso do ano civil), poderá ser efetuada por uma das seguintes vias: 

〉 por transmissão eletrónica de dados em tempo real, integrada em programa de 

faturação eletrónica; 

〉 por transmissão eletrónica de dados, mediante remessa de ficheiro normalizado 

estruturado com base no ficheiro SAF-T (PT), contendo os elementos das faturas; 

〉 por inserção direta no Portal das Finanças; 

〉 por outra via eletrónica, em termos a definir pelo Ministro das Finanças. 

 

Os sujeitos passivos que sejam obrigados a produzir o ficheiro SAF-T (PT), devem 

obrigatoriamente optar por enviar por transmissão eletrónica de dados em tempo real, 

integrada em programa de faturação eletrónica ou por transmissão eletrónica de dados. 

 



 

 

Os sujeitos passivos são obrigados a comunicar à AT os elementos dos documentos de 

transporte, antes do início do transporte (para sujeitos com volume negócios superior a 

100,000.00), devendo esta comunicação ser efetuada da seguinte forma: 

〉 por transmissão eletrónica de dados para a AT, sempre que os documentos sejam 

emitidos por via eletrónica ou diretamente no Portal das Finanças; 

〉 através de serviço telefónico disponibilizado para o efeito, com indicação dos 

elementos essenciais do documento emitido, com inserção no Portal das Finanças até 

ao 5.º dia útil seguinte. 

 

Os documentos de transporte devem ser emitidos por uma das seguintes vias: 

〉 através de programa informático que tenha sido objeto de prévia certificação pela AT; 

〉  através de software produzido internamente pela empresa ou por empresa integrada 

no mesmo grupo económico; 

〉 diretamente no Portal das Finanças; 

〉 em papel, utilizando-se impressos numerados seguida e tipograficamente. 

 

Nos casos em que os documentos sejam emitidos por via eletrónica, sempre que o 

transportador disponha de código fornecido pela AT, fica dispensado da impressão do 

documento de transporte. 

 

Por fim, para além do supramencionado, no presente diploma também verifica-se a criação de 

um incentivo fiscal, nomeadamente a dedução no IRS do IVA suportado em fatura. 

 

Este incentivo permitirá deduzir no IRS um montante correspondente a 5% do IVA suportado 

por qualquer membro do agregado familiar, com o limite global de €.: 250,00, que conste de 

faturas comunicadas à AT, nos seguintes sectores de atividade: 

〉 Manutenção e reparação de veículos automóveis; 

〉 Manutenção e reparação de motociclos, de suas peças e acessórios; 

〉 Alojamento, restauração e similares; 

〉 Atividades de salões de cabeleireiro e institutos de beleza. 

 



 

 

Para se poder efetivar esta dedução, os adquirentes dos serviços devem exigir ao emitente a 

inclusão do seu número de identificação fiscal nas faturas. 

 

 

O presente diploma entra em vigor a 11  ddee  JJaanneeiirroo  ddee  22001133  e não dispensa a sua leitura que 

poderá consultar em www.dre.pt ou no do site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1351081106.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 


