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28-08-12 - Alterações ao regime de bens em circulação 

 

Com o objetivo de se estabelecerem regras que assegurem a 

integridade dos documentos de transporte e que garantam à AT um 

controlo mais eficaz destes documentos, obstando à sua posterior 

viciação ou ocultação, foram introduzidas várias alterações ao regime 

de bens em circulação objeto de transações entre sujeitos passivos de 

IVA. Estas alterações entram em vigor no dia 1 de Janeiro de 2013. 

 

Processamento de documentos de transporte 

 

Os documentos de transporte (fatura, guia de remessa, nota de 

devolução, guia de transporte ou documentos equivalentes) devem ser 

emitidos por uma das seguintes vias: 

 

- por via eletrónica, devendo estar garantida a autenticidade da sua 

origem e a integridade do seu conteúdo, de acordo com o disposto no 

Código do IVA; 

- através de programa informático que tenha sido objeto de prévia 

certificação pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT); 

- através de software produzido internamente pela empresa ou por 

empresa integrada no mesmo grupo económico, de cujos respetivos 

direitos de autor seja detentor; 

- diretamente no Portal das Finanças; 

- em papel, utilizando-se impressos numerados seguida e 

tipograficamente. 

 



  

 

António Pragal Colaço & Associados – Sociedade de Advogados 
Rua Rodrigues Sampaio, n.º 96, R/C Esq. 1150-281 Lisboa  

Tel.: 21 355 39 40 / Fax: 21 355 39 49 

geral@apcolaco.com / www.apcolaco.com 

2 

Nos casos em que os documentos sejam emitidos por via eletrónica, 

sempre que o transportador disponha de código fornecido pela AT fica 

dispensado da impressão do documento de transporte. 

 

Os sujeitos passivos são obrigados a comunicar à AT os elementos dos 

referidos mdocumentos processados, antes do início do transporte, 

devendo esta comunicação ser efetuada da seguinte forma: 

- por transmissão eletrónica de dados para a AT, sempre que os 

documentos sejam emitidos por via eletrónica, programa informático, 

software produzido internamente ou diretamente no Portal das Finanças 

(neste casos a AT atribui um código de identificação ao documento). 

- através de serviço telefónico disponibilizado para o efeito, com 

indicação dos elementos essenciais do documento emitido, com 

inserção no Portal das Finanças até ao 5.º dia útil seguinte. 

 

Esta comunicação, porém, não é obrigatória para os sujeitos passivos 

que, no período de tributação anterior, para efeitos dos impostos sobre 

o rendimento, tenham um volume de negócios inferior ou igual a 100.000 

euros. 

 

 

Transportadores 

 

Os transportadores de bens, seja qual for o seu destino e os meios 

utilizados para o seu transporte, devem exigir sempre aos remetentes 

dos mesmos o original e o duplicado do documento de transporte ou, 

sendo caso disso, o código de identificação ao documento atribuído pela 

AT sempre que o documento é emitido por via eletrónica. 
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Quando o transporte dos bens em circulação for efetuado por 

transportador público regular coletivo de passageiros ou mercadorias 

ou por empresas concessionárias a prestarem o mesmo serviço, o 

documento de transporte ou código de identificação ao documento 

atribuído pela AT pode acompanhar os respetivos bens em envelope 

fechado, sendo permitida a abertura à AT e à unidade com as 

atribuições tributárias, fiscais e aduaneiras da Guarda Nacional 

Republicana. 

 

 

Impressão de documentos 

 

A impressão tipográfica dos documentos de transporte em papel só 

pode ser efetuada em tipografias devidamente autorizadas pelo Ministro 

das Finanças, devendo obedecer a um sistema de numeração unívoca. 

De sublinhar que os sujeitos passivos deixam de poder processar os 

referidos documentos através de sistemas informáticos, deixando os 

documentos de transporte processados de conter a expressão 

«processado por computador». 

 

O pedido de autorização deve ser entregue por via eletrónica, no Portal 

das Finanças, contendo a identificação, as atividades exercidas e o local 

do estabelecimento da tipografia, devendo ser acompanhado dos 

seguintes elementos: 

 

O fornecimento dos impressos é registado previamente pela tipografia 

autorizada, em suporte informático, devendo conter os elementos 
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necessários à comunicação. Por cada requisição dos sujeitos passivos, 

as tipografias comunicam à AT por via eletrónica, no Portal das 

Finanças, previamente à impressão nos respetivos documentos, os 

elementos identificativos dos adquirentes e as gamas de numeração dos 

impressos. O fornecimento dos impressos deixa de ter de ser registado 

previamente pela tipografia autorizada, em livro próprio. 

 

As requisições e os registos informáticos referidos devem ser mantidos 

em arquivo, por ordem cronológica, pelo prazo de quatro anos. 

 

O Ministro das Finanças, por proposta do diretor-geral da AT, pode 

determinar a revogação da autorização de impressão concedida, em 

todos os casos em que sejam detetadas irregularidades relativamente 

ou se verifiquem outros factos que ponham em causa a idoneidade da 

empresa autorizada. 

 

 

Fiscalização 

 

A fiscalização do cumprimento das normas previstas neste regime 

compete à AT e à unidade com as atribuições tributárias, fiscais e 

aduaneiras da Guarda Nacional Republicana, cabendo também a esta 

última, conjuntamente com as restantes autoridades, designadamente a 

Polícia de Segurança Pública, prestar toda a colaboração que lhes for 

solicitada para o efeito. 

 

Os funcionários a quem incumbe a fiscalização consultam os elementos 

constantes da base de dados dos bens em circulação disponibilizada 
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pela AT, mediante acesso individual e certificado, e sempre que se 

verifiquem quaisquer infrações às normas do presente diploma, devem 

levantar o respetivo auto de notícia, salvo nos casos de atuação 

conjunta com outras autoridades, em que caberá aos funcionários desta 

autoridade levantar os autos de notícia a que haja lugar. 
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