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Vem aí a nova estrutura do SAF-T(PT) da contabilidade 

 

No próximo dia 1 de julho entra em vigor a nova estrutura do ficheiro SAF-T(PT) 

aprovada pela Portaria n.º 302/2013, de 2 de dezembro.  

A nova estrutura traz alterações com algum significado ao SAF-T(PT) da contabilidade, 

as quais vamos dar a conhecer, aproveitando igualmente esta oportunidade para 

falarmos mais um pouco sobre o que é o SAF-T(PT) e para que serve.  

 

O que é o SAF-T?  

O SAF-T é um ficheiro normalizado (informaticamente, em formato XML) com o objetivo 

de permitir uma exportação fácil, e em qualquer altura, de um conjunto predefinido de 

registos contabilísticos e de faturação, num formato legível e comum, 

independentemente do programa utilizado.  

Este ficheiro foi criado com base num padrão internacional definido pela OCDE. É 

utilizado em vários países, como por exemplo: Luxemburgo, Áustria, França, Polónia e 

Noruega. No Canadá e na Holanda já existem obrigações semelhantes às de Portugal. 

Noutros países como a Bélgica, Croácia, Finlândia, Alemanha, Malta, Espanha, República 

Eslovaca, Eslovénia e Reino Unido encontram-se em estudo propostas de implementação 

do sistema.  

 

Obrigatoriedade do SAF-T(PT) 

Face ao disposto no n.º 8 do artigo 123.º do Código do IRC, todas as entidades sujeitas 

à obrigação de disporem de contabilidade organizada devem dispor de capacidade de 

exportação de ficheiros nos termos e formatos a definir por portaria do Ministro das 

Finanças.  
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Esta obrigação é com alguma frequência confundida com o e-fatura. Importa por isso 

salientar que o e-fatura contém apenas um subconjunto de dados do SAF-T, mas não é 

SAF-T. Por exemplo, as quantidades e o valor unitário constantes de uma fatura não são 

exportados para e-fatura.  

De igual forma, todos os softwares de faturação que estão no mercado têm de estar 

certificados por forma a garantir a produção e exportação do ficheiro SAF-T(PT), 

conforme previsto no n.º 9 do artigo 123.º do Código do IRC.  

Com efeito, nos termos do n.º 1 do artigo 2.º da Portaria n.º 363/2010, de 23 de junho, 

os sujeitos passivos de IRS ou de IRC, na emissão de faturas, nos termos dos artigos 

36.º e 40.º do Código do IVA, estão obrigados a utilizar, exclusivamente, programas 

informáticos de faturação que tenham sido objeto de prévia certificação pela Autoridade 

Tributária e Aduaneira. Beneficiam de dispensa, os sujeitos passivos que tenham tido, 

no período de tributação anterior, um volume de negócios inferior ou igual a € 

100.000,00. Estes, podem utilizar sistemas manuais de faturação, embora produzidos 

por tipografias autorizadas. Esta regra não se altera com a entrada em vigor da nova 

Portaria.  

 

Evolução da obrigação de SAF-T em Portugal 

A obrigação das entidades possuírem capacidade de geração e exportação de ficheiros 

SAF-T nasceu com a publicação da Portaria n.º 321-A/2007, de 26 de março, a qual 

entrou em vigor a 1 de janeiro de 2008.  

A primeira alteração ocorreu com a publicação da Portaria n.º 1192/2009, de 8 de 

outubro, a qual entrou em vigor a 1 de janeiro de 2010. Esta alteração visou a criação 

de uma nova estrutura para adaptação do SAF-T ao SNC e em simultâneo a criação das 

bases para a certificação de software.  

Com a publicação da Portaria n.º 363/2010, de 23 de junho, a qual entrou em vigor em 

1 de janeiro de 2011, foi implementada a obrigatoriedade de certificação do software.  
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A 24 de agosto de 2012 foi publicado o Decreto-Lei n.º 198/2012, o qual instituiu a 

obrigatoriedade da comunicação mensal das faturas à AT, com entrada em vigor a 1 de 

janeiro de 2013.  

A segunda alteração à estrutura do SAF-T (PT) foi aprovada pela Portaria n.º 160/2013, 

de 23 de abril, com entrada em vigor a 1 de julho de 2013. Esta alteração teve por 

objetivo incluir os documentos de movimentação de mercadorias (guias de transporte) 

bem como os documentos de conferência (designadamente, as consultas de mesa).  

Com a publicação da Portaria n.º 274/2013, de 21 de agosto, foi aprovada nova 

estrutura para permitir a introdução dos recibos no âmbito do regime do IVA de caixa, 

a qual entrou em vigor a 1 de outubro de 2013.  

Finalmente, é publicada a 2 de dezembro findo, a Portaria n.º 302/2016, a qual entrou 

em vigor no dia 1 de janeiro de 2017, para os exercícios de 2017 e seguintes, com 

exceção da estrutura de dados que entra em vigor no dia 1 de julho de 2017. 

Esta última alteração à estrutura do SAF-T(PT) visa sobretudo contemplar as taxonomias 

de contas com vista à simplificação do preenchimento dos Anexos A e I da IES.  

 

O que são taxonomias?  

A taxonomia é um sistema que permite classificar e facilitar o acesso à informação. No 

preâmbulo da Portaria n.º 302/2016, de 2 de dezembro, é referido que a evolução 

verificada na estrutura de dados do ficheiro SAF-T (PT) tem incidido, essencialmente, na 

melhoria da qualidade da informação relativa à faturação. A experiência de utilização do 

SAF-T (PT) evidenciou que a estrutura até aqui existente é insuficiente para uma 

completa compreensão e controlo da informação relativa à contabilidade, em virtude da 

flexibilidade existente na utilização das contas pelas diferentes entidades. 

É nesta perspetiva, que foi aprovado o ajustamento da estrutura do ficheiro SAF-T (PT) 

com a criação de taxonomias, ou seja, de tabelas de correspondência que permitam a 

caracterização das contas de acordo com o normativo contabilístico utilizado pelos 
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diferentes sujeitos passivos, possibilitando assim a simplificação do preenchimento dos 

Anexos A e I da IES. 

Em resumo, as taxonomias são códigos que fazem a correspondência entre o plano de 

contas e os códigos definidos pela Autoridade Tributária nas tabelas de taxonomia. Estes 

códigos vão permitir efetuar validações automáticas e o pré-preenchimento de alguns 

anexos da IES. 

A Portaria n.º 302/2016, de 2 de dezembro, é constituída por 3 Anexos:  

• Anexo I: Estrutura de dados; 

• Anexo II: Taxonomia S – SNC base, SNC - PE e Normas Internacionais de 

Contabilidade (NIC); 

• Anexo III: Taxonomia M – SNC Microentidades.  

Para cumprir esta obrigatoriedade é necessário adequar o Plano de Contas a esta 

estrutura para permitir a contabilização de acordo com as tabelas de taxonomias.  

As principais alterações implícitas ao plano de contas, são as seguintes 

1. A especificação em corrente e não corrente, nas contas: 

• 23 – pessoal 

• 25 – financiamentos obtidos 

• 26 – acionistas/sócios e  

• 27 – outras contas a receber e a pagar 

2. A distinção entre Participação de Capital e Goodwill no Método de Equivalência 

Patrimonial na conta 41 – investimentos financeiros.  

3. A divisão das amortizações, depreciações e imparidades por tipo de ativo na classe 

4 – investimentos.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5 
 

Impacto fiscal da nova estrutura do SAF-T(PT) 

Com a entrada em vigor desta nova estrutura vai poder concretizar-se uma das medidas 

previstas no Simplex+ que visa simplificação do preenchimento dos Anexos A e I da IES, 

através dos dados constantes na nova versão do SAF-T (PT). Prevê-se a supressão de 

cerca de metade dos campos atualmente existentes e o pré-preenchimento de uma 

grande parte dos campos que virão a constituir os futuros Anexos A e I.  

Reforçando aquilo que já constava da Portaria n.º 160/2013, de 23 de abril, a nova 

estrutura clarifica a necessidade de registar especificamente os documentos de 

conferência: consultas de mesa, folha de obras, notas de encomenda, orçamentos e 

faturas proforma, os quais são parte integrante do SAF-T. Esta integração vai permitir 

maior controlo e cruzamento entre os documentos de conferência e a faturação emitida.  

Com esta nova estrutura fica também prevista a submissão do SAF-T completo no 

sistema informático da AT com testes de integridade e de qualidade dos dados 

contabilísticos. Importa por isso ter atenção os aspetos já referidos, designadamente os 

relacionados com a parametrização e outros (como por exemplo, os atrasos de 

escrituração) que poderão originar coimas.  

Prevê-se ainda que nova informação adicional venha a ser incorporada no ficheiro como 

por exemplo a relativa a pessoal, inventários e movimentação de stocks, ou seja, a nova 

estrutura deve ser vista como parte de um processo evolutivo e não um produto final.  
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