
 

 

N/Ref. 38/13                            Angra do Heroísmo, Abril de 2013 

 

Assunto: MODO DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO DOS ELEMENTOS 
DOS DOCUMENTOS DE TRANSPORTE PREVISTAS NO REGIME DE BENS EM CIRCULAÇÃO. 

 
Caro Associado, 

 

Sabia que foi adiado para o dia 1 de Julho o prazo de entrada em vigor das 

novas regras de comunicação dos elementos dos documentos de transporte? 
 

Leva-se ao seu conhecimento a publicação da Portaria n.º 161/2013, de 23 de Abril, que vem 

regulamentar o modo de cumprimento das obrigações de comunicação dos elementos dos 

documentos de transporte previstas no regime de bens em circulação. 

 

De forma a permitir uma melhor adaptação dos agentes económicos às novas regras aplicáveis 

aos bens em circulação e por razões operacionais relacionadas com o novo sistema de 

comunicação por transmissão eletrónica de dados, estabelece-se que o novo regime apenas 

entrará em vigor no dia 1 de Julho de 2013. 

 

Com a presente portaria, são excluídos das obrigações de comunicação à Autoridade Tributária 

(AT), os documentos de transporte em que o destinatário ou adquirente seja o consumidor 

final. 

 

A comunicação dos elementos dos documentos de transporte é efetuada pelos sujeitos 

passivos remetentes dos bens, podendo estes habilitar terceiros a fazê-la, em seu nome e por 

sua conta, no site do Portal das Finanças. 

 

No caso de se verificarem alterações em documentos de transporte impressos em tipografias 

autorizadas e processadas pelos transportadores, são comunicadas pelos remetentes, até ao 

5.º dia útil seguinte ao do transporte.  

 

A comunicação supramencionada é também aplicável, quando após a comunicação de dados 

através do portal da AT, se verifique antes do início do transporte a necessidade de retificação, 

em particular da data e hora em que aquele se inicia, e estas alterações sejam efetuadas pelos 

transportadores em documentos de transporte impressos em tipografias autorizadas, devendo 

nestes fazer-se referência ao documento alterado.  



 

 

Mais informamos, que a comunicação de dados pode ser feita por: 

a) TTrraannssmmiissssããoo  eelleettrróónniiccaa  ddee  ddaaddooss, conforme art. 3.º; considerando-se cumprida a 

comunicação, no momento em que é disponibilizado o código de identificação 

atribuído ao documento; 

b) SSeerrvviiççoo  tteelleeffóónniiccoo  aauuttoommááttiiccoo, conforme art. 4.º, mediante autenticação das entidades 

que a solicitem, sendo disponibilizado pela AT no Portal das Finanças uma senha 

individual de acesso ao serviço telefónico automático. A AT valida a comunicação, com 

a atribuição de um código de comunicação telefónica, através de mensagem de voz e 

escrita, que atesta que a comunicação dos dados foi efetuada com sucesso. 

 

Caso se verifique a inoperacionalidade dos sistemas da AT que suportam a gestão da 

comunicação dos elementos dos documentos de transporte, as entidades ficam dispensadas 

da comunicação prévia, sendo obrigadas a comunicar os elementos dos documentos de 

transporte, até ao 5.º dia útil seguinte ao do início do transporte. Nesta situação, o 

transportador deve fazer-se acompanhar dos documentos de transporte em suporte papel. 

 

Os elementos dos documentos de transporte emitidos em papel, podem ser inseridos no 

Portal das Finanças por: 

a) Transmissão eletrónica em tempo real, integrada em programa informático, 

disponibilizado pela AT, ou; 

b) Através do envio de ficheiro exportado pelo programa informático de emissão, 

recorrendo a www.portaldasfinanças.gov.pt. 

 

Mais informamos, que a AT disponibiliza no Portal das Finanças as instruções para 

cumprimento das obrigações previstas na presente portaria. 

 

A presente portaria entra em vigor no dia 24 de Abril de 2013, produzindo efeitos a partir do 

dia 1 de Julho de 2013 e não dispensa a sua leitura que poderá consular em www.dre.pt ou no 

site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1366823094.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 


