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ASSUNTO: PROGRAMAS INFORMÁTICOS DE FACTURAÇÃO PARA EMISSÃO DE FACTURAS OU 

DOCUMENTOS EQUIVALENTES E TALÕES DE VENDA 

 

 

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento a publicação da Portaria n.º 363/2010, de 23 de Junho, que vem regulamentar 

a certificação prévia dos programas informáticos de facturação para emissão de facturas ou documentos 

equivalentes e talões de vendas. 

 

A utilização crescente de sistemas de processamento electrónico de dados, designadamente para facturação 

da transmissão de bens ou de prestações de serviços, acarreta vantagens no caso de celeridade do 

tratamento da informação. 

 

Assim, tornou-se importante definir regras para que os programas de facturação obedeçam a requisitos que 

garantam a inviolabilidade da informação registada inicialmente, e consequentemente permitindo que 

apenas os programas que respeitem tais requisitos possam ser utilizados após certificação da DGCI. 

 

 

Deste modo chamamos a sua atenção que, os programas informático, utilizados por sujeitos passivos de 

imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS) ou de imposto sobre o rendimento das pessoas 

colectivas (IRC), para emissão de facturas ou documentos equivalente e talões de venda, devem ser objecto 

de prévia certificação pela Direcção Geral dos Impostos (DGCI). 

 

Excluem-se do supramencionado, os programas de facturação utilizados por sujeitos passivos que reúnam 

algum dos seguintes requisitos: 

 

a)  Utilizem software produzido internamente ou por empresa integrada no mesmo grupo económico, 

do qual sejam detentores dos respectivos direitos de autor; 

b)  Tenham operação exclusivamente com clientes que exerçam actividades de produção, comércio ou 

prestação de serviços, incluindo os de natureza profissional; 

c)  Tenham tido, no período de tributação anterior, um volume de negócios inferior a €.: 150 000; 

d)  Tenham emitido, no período de tributação anterior, um número de facturas, documentos 

equivalentes ou talões de venda inferior a 1000 unidades. 

 

Quanto aos requisitos, para a certificação dos programas de facturação, está depende conjuntamente do 

seguinte: 

 

a) Ter a possibilidade de exportar o ficheiro, através do formato de ficheiro normalizado de auditoria 

tributária para exportação de dados, o designado SAF-T (PT); 



 

 

b) Possuir um sistema que permita identificar a gravação do registo de facturas ou documentos 

equivalentes e talões de venda, através de um algoritmo de cifra assimétrica e de uma chave privada 

de conhecimento exclusivo do produtor do programa; 

c) Possuir um controlo do acesso ao sistema informático, obrigando a uma autenticação de cada 

utilizador; 

d) Não dispor de qualquer função que, no local ou remotamente, permita alterar directa ou 

indirectamente a informação de natureza fiscal, sem gerar evidência agregada à informação original. 

 

As empresas produtoras de software devem enviar para a DGCI para efeitos de certificação, antes da 

comercialização dos programas, o seguinte: 

 

a) Uma declaração de modelo oficial, aprovado por despacho do Ministério das Finanças; 

b) A chave pública que permita validar a autenticidade e integridade do conjunto de dados 

mencionados no art.º 6.º do presente diploma, assinados com a correspondente chave privada.  

 

As empresas produtoras de software, relativamente aos programas em utilização e susceptíveis de 

actualização, devem apresentar durante o mês de Setembro do corrente ano a declaração acima 

mencionada. 

 

Quanto à emissão do certificado, este é emitido pela DGCI no prazo de 30 dias a contar da recepção da 

declaração supramencionada. 

 

A utilização de programas certificados, em conformidade com o disposto na presente portaria é obrigatória: 

 

a) A partir de 1 de Janeiro de 2011, para os sujeitos passivos que no ano anterior, tenham tido um 

volume de negócios superior a €.: 250 000; 

b) A partir de 1 de Janeiro de 2012, para os sujeitos passivos que no ano anterior, tenham tido um 

volume de negócios superior a €.: 150 000. 

 

 

A presente circular não dispensa a leitura do diploma legal que pode ser consultado em www.dre.pt ou 

através do site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1284637076.pdf. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 


