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Foi publicada a Portaria n.º 426-A/2012, que aprova o 

modelo oficial de declaração para a comunicação dos 
elementos das faturas, por transmissão eletrónica de dados. 

Este modelo oficial de declaração aplica-se aos sujeitos 
passivos que, cumulativamente: 

• Não sejam obrigados a possuir ficheiro SAF-T (PT); 

• Não utilizem, nem sejam obrigados a possuir programa 
informático de faturação; e 

• Não optem pela transmissão eletrónica de dados (em 

tempo real ou por remessa do SAF-T (PT)) ou por 
inserção direta no Portal das Finanças. 

Em 2013 vigorará um regime transitório segundo o qual: 

• Apenas serão comunicados os elementos respeitantes à 
primeira e última fatura de cada série, emitidas num 
determinado mês, bem como os elementos de todas as 
faturas que contenham o NIF do adquirente; 

• Os sujeitos passivos isentos ou pequenos retalhistas que 
não tenham, num mês, emitido mais de 10 faturas com o 
NIF do adquirente poderão entregar o modelo oficial em 
papel. 

 

 

 

 

 

It was published the Ministerial Order no. 426-A/2012, 
which approves the official form to communicate the 
invoices’ elements, trough electronic transmission of data. 

This official form will only apply to taxable persons who, 
cumulatively: 

• Are not obliged to produce a SAF-T (PT) file; 

• Do not have, or are not obliged to use an invoicing 
software; and 

• Do not decide to communicate through electronic 
transmission of data (at real-time or SAF-T (PT)) or 
through the Tax Authorities website. 

The following transitory regime will be in force during 2013: 

• Only the first and last invoice of each batch cycle, issued 
on a monthly basis, must be communicated, with 
exception of invoices which contain the tax number of the 
acquirer which must always be communicated; 

• Exempt taxable persons or small retailers that do not 
issue, on a monthly basis, more than 10 invoices  
including the tax number of the acquirer, may  
communicate trough paper forms.  
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