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Foram divulgados pela Autoridade Tributária e 
Aduaneira os detalhes procedimentais associados à 
obrigação de comunicar os elementos das faturas 
emitidas quando se utilize o ficheiro SAF-T, conforme 
previsto no decreto-lei n.º 198/2012, de 24 de agosto. 

O documento publicado apresenta também a descrição 
do serviço (webservice) que deve ser utilizado para a 
comunicação em tempo real dos elementos das faturas 
eletrónicas. 

Adicionalmente, foi divulgado que, a partir de 20 de 
novembro, as funcionalidades do webservice estarão 
disponíveis para efeitos experimentais, devendo os 
sujeitos passivos que desejem participar solicitar o 
certificado digital de testes pelo endereço  
asi-psws@at.gov.pt. 

 

 

The Portuguese Tax and Customs Authorities 
published information on the procedures related to 
the obligation to communicate the details on the 
invoices through the SAF-T file, as foreseen by 
Decree-Law nr 198/2012, of 24 August.  

This document also provides clarification on the web 
service to be used to communicate in real time the 
details on the electronic invoices. 

Additionally, it was reported the existence of a trial 
period, which will, in principle, begin on 20 
November. Taxable persons that wish to participate 
in the mentioned trial period must request the test 
digital certificate at asi-psws@at.gov.pt. 
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