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24-08-12 - Faturação eletrónica com novas regras 

 

Com a reforma do regime da faturação, também o regime que regula as 

condições técnicas para a emissão, conservação e arquivamento das 

faturas emitidos por via eletrónica sofreu alterações. 

 

Assim, as faturas podem, tal como já sucedia anteriormente, sob reserva 

de aceitação pelo destinatário, ser emitidas por via eletrónica desde que 

seja garantida a autenticidade da sua origem, a integridade do seu 

conteúdo e a sua legibilidade. Para tal considera-se: 

- fatura eletrónica - uma fatura que contenha os elementos previstos no 

Código do IVA e que tenha sido emitida e recebida em formato 

eletrónico; 

- autenticidade da origem - a comprovação da identidade do fornecedor 

ou prestador ou do emitente da fatura; 

- integridade do conteúdo - o facto de o conteúdo da fatura não ter sido 

alterado. 

 

A garantia da autenticidade da origem e a integridade do conteúdo 

podem ser asseguradas mediante quaisquer controlos de gestão que 

criem uma pista de auditoria fiável entre as faturas e as transmissões de 

bens ou prestações de serviços. 

 

Considera-se garantida a autenticidade da origem e a integridade do 

conteúdo das faturas eletrónicas se adotado, nomeadamente, um dos 

seguintes procedimentos: 

- Aposição de uma assinatura eletrónica avançada 
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- utilização de um sistema de intercâmbio eletrónico de dados, desde 

que os respetivos emitentes e destinatários outorguem um acordo que 

siga as condições jurídicas do 'Acordo tipo EDI europeu'. 

 

No caso de lotes que compreendam várias faturas eletrónicas 

transmitidas ou disponibilizadas ao mesmo destinatário, as menções 

comuns às várias faturas podem ser feitas apenas uma vez, na medida 

em que, para cada fatura, esteja acessível a totalidade da informação. 

 

De sublinhar que a Autoridade Tributária e Aduaneira vai passar a ter 

direito ao acesso on-line, ao carregamento e à utilização dos dados 

constantes das faturas emitidas e recebidas por via eletrónica por: 

- sujeitos passivos que disponham de sede, estabelecimento estável ou 

domicílio em território nacional; 

- sujeitos passivos que disponham de sede, estabelecimento estável ou 

domicílio em outro Estado membro, relativamente às faturas em que o 

IVA seja devido em território nacional. 

 

Inversamente, a autoridade competente de outro Estado-membro tem 

direito ao acesso on-line, ao carregamento e à utilização dos dados 

constantes das faturas emitidas e recebidas por via eletrónica por 

sujeitos passivos que disponham de sede, estabelecimento estável ou 

domicílio em território nacional, relativamente às faturas em que o IVA 

seja devido nesse Estado membro. 
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