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28-08-12 - Faturas simplificadas substituem talões de venda 

 

Com a reforma do regime das faturas introduz-se a figura das faturas 

simplificadas, que vão proceder à substituição do ainda vigente regime 

da dispensa da obrigação de faturação e obrigatoriedade de emissão de 

talões de vendas, em vigor a partir de 1 de janeiro de 2013. 

 

Assim, de acordo com este novo regime, a obrigatoriedade de emissão 

de fatura pode ser cumprida através da emissão de uma fatura 

simplificada em transmissões de bens e prestações de serviços cujo 

imposto seja devido em território nacional, nas seguintes situações: 

- transmissões de bens efetuadas por retalhistas ou vendedores 

ambulantes a não sujeitos passivos, quando o valor da fatura não for 

superior a 1.000 euros; 

- outras transmissões de bens e prestações de serviços em que o 

montante da fatura não seja superior a 100 euros. 

 

Estas faturas simplificadas devem ser datadas, numeradas 

sequencialmente e conter os seguintes elementos: 

- nome ou denominação social e número de identificação fiscal do 

fornecedor dos bens ou prestador dos serviços; 

- quantidade e denominação usual dos bens transmitidos ou dos 

serviços prestados; 

- o preço líquido de imposto, as taxas aplicáveis e o montante de imposto 

devido, ou o preço com a inclusão do imposto e a taxa ou taxas 

aplicáveis; 

- número de identificação fiscal do adquirente ou destinatário, quando 

for sujeito passivo. 
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As faturas devem ainda conter o número de identificação fiscal do 

adquirente ou destinatário que não seja sujeito passivo quando este o 

solicite. 

 

As faturas podem ser processadas por outros meios eletrónicos, 

nomeadamente máquinas registadoras, terminais eletrónicos ou 

balanças eletrónicas, com registo obrigatório das operações no rolo 

interno da fita da máquina ou em registo interno por cada transmissão 

de bens ou prestação de serviços.. 

 

Ainda assim, e sem prejuízo da obrigação de registo das transmissões 

de bens e das prestações de serviços efetuadas, a obrigação de emitir 

fatura pode ser cumprida mediante a emissão de documentos ou do 

registo das operações, respetivamente, nas seguintes operações: 

- prestações de serviços de transporte, de estacionamento, portagens e 

entradas em espetáculos, quando seja emitido um bilhete de transporte, 

ingresso ou outro documento ao portador comprovativo do pagamento; 

- transmissões de bens efetuadas através de aparelhos de distribuição 

automática que não permitam a emissão de fatura. 

 

Esta possibilidade pode ser declarada aplicável pelo Ministro das 

Finanças a outras categorias de sujeitos passivos que forneçam a 

consumidores finais serviços caracterizados pela sua uniformidade, 

frequência e valor limitado. 

 

O Ministro das Finanças pode, nos casos em que julgue conveniente 

equiparar certos documentos de uso comercial a faturas. 
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Nos casos em que os sujeitos passivos que emitam faturas simplificadas 

e não utilizem sistemas informáticos integrados de faturação e 

contabilidade, podem efetuar o registo das operações, realizadas 

diariamente com não sujeitos passivos, pelo montante global das 

contraprestações recebidas pelas transmissões de bens e prestações 

de serviços tributáveis, imposto incluído, assim como pelo montante das 

contraprestações relativas às operações não tributáveis ou isentas. 

 

Este registo referido deve ser efetuado, o mais tardar, no 1.º dia útil 

seguinte ao da realização das operações, com base em duplicados das 

faturas emitidas, em extratos diários produzidos pelos equipamentos 

eletrónicos relativos a todas as operações realizadas ou em folhas de 

caixa, que podem substituir o mesmo registo desde que contenham a 

indicação inequívoca de um único total diário. 

 

A opção pela elaboração de folhas de caixa não dispensa no entanto a 

obrigatoriedade de conservação dos duplicados das faturas e dos 

demais documentos durante os 10 anos civis subsequentes todos os 

livros, registos e respetivos documentos de suporte, incluindo, quando a 

contabilidade é estabelecida por meios informáticos, os relativos à 

análise, programação e execução dos tratamentos. 

 

Referências 

Decreto-Lei n.º 197/2012, de 24 de agosto, artigo 2.º 

Código do Imposto sobre o Valores Acrescentado, artigos 40.º, 46.º 
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