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NEWSLETTER 
 
 

SIMPLEX+: NOVAS REGRAS SOBRE 

FACTURAS 

Nº13/19 

SUMÁRIO 
 
Foi publicado o Decreto-Lei n.º 28/2019 que procede à regulamentação das obri-
gações relativas ao processamento de facturas e outros documentos fiscalmente 
relevantes, bem como das obrigações de conservação de livros, registos e respec-
tivos documentos de suporte que recaem sobre os sujeitos passivos de IVA. 
 
O diploma consolida e actualiza, ainda, legislação dispersa relativa ao processa-
mento e arquivo de facturas e de outros documentos fiscalmente relevantes, 
introduzindo alterações aos Códigos do IVA, do IRS, do IRC, ao Regime de Bens em 
Circulação, ao Regime que regula a transmissão electrónica dos elementos das 
facturas e outros documentos com relevância fiscal. 
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INTRODUÇÃO 

Numa era cada vez mais digital, o aban-

dono das facturas em papel torna-se 

uma das medidas do Governo para for-

talecer, simplificar e digitalizar a 

Administração Pública, criando o pre-

sente decreto-lei, em complemento da 

legislação já existente sobre facturação 

electrónica, as condições para as “fac-

turas sem papel”. 

Este diploma cria, assim, as condições 

para a factura sem papel, prevendo a 

possibilidade de dispensa de impressão 

de facturas, uma medida do Programa 

SIMPLEX. 

Por outro lado, procedem à regulamen-

tação das obrigações relativas ao 

processamento de facturas e outros 

documentos fiscalmente relevantes, 

assim como das obrigações de conser-

vação de livros, registos e respectivos 

documentos de suporte que recaem so-

bre os sujeitos passivos de IVA. 

O Governo pretende promover a des-

materialização de documentos, 

incentivando a adopção de um sistema 

de facturação electrónica e de arquivo 

electrónico de documentos, permitindo 

às empresas uma redução dos custos 

com o cumprimento das obrigações fis-

cais, estimulando a utilização de novos 

instrumentos electrónicos. 

Para este efeito, é introduzida uma re-

forma substancial das regras aplicáveis 

ao arquivo dos livros, registos, bases de 

dados e documentos de suporte da con-

tabilidade. 

Com vista ao combate à economia infor-

mal, fraude e evasão fiscal, o diploma 

prevê ainda mecanismos de reforço do 

controlo das operações realizadas pelos 

comerciantes, através da identificação 

dos programas de facturação comercia-

lizados, dos estabelecimentos onde 

estão instalados terminais de factura-

ção e da obrigação de as facturas 

emitidas passarem a conter um código 

único de documento. 

Mais, a medida permite igualmente in-

troduzir uma simplificação na 

comunicação de facturas por parte de 

pessoas singulares para determinação 

das respectivas despesas dedutíveis em 

sede de IRS. 

A EMISSÃO DE FACTURAS E OU-

TROS DOCUMENTOS 

Atendendo aos meios de processa-

mento, os sujeitos passivos devem 
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assegurar que as facturas e demais do-

cumentos fiscalmente relevantes 

sejam processados por programas in-

formáticos de facturação, 

disponibilizadas pela Autoridade Tribu-

tária, assim como por outros meios 

electrónicos ou documentos pré-im-

pressos em tipografia autorizada. 

A lei refere que nas facturas e demais 

documentos fiscalmente relevantes 

deve constar um código de barras bidi-

mensional (código QR) e um código 

único de documento, nos termos a defi-

nir por portaria do membro do Governo 

responsável pela área das finanças. 

No que trata à impressão de facturas, 

importa salientar que os sujeitos passi-

vos estão dispensados da impressão 

das facturas em papel ou da transmis-

são por via electrónica para o 

adquirente ou destinatário não sujeito 

passivo, excepto se este o solicitar, 

quando se verifiquem cumulativamente 

as seguintes condições: 

i. As facturas contenham o número 

de identificação fiscal do adqui-

rente; 

ii. As facturas sejam processadas 

através de programa informático 

certificado; 

iii. Os sujeitos passivos optem pela 

transmissão electrónica dos ele-

mentos das facturas referidos no 

n.º 4 do artigo 3.º do Decreto-Lei 

n.º 198/2012, de 24 de Agosto, na 

redacção introduzida pelo pre-

sente decreto-lei, à Autoridade 

Tributária em tempo real, nos ter-

mos da alínea a) do n.º 1 do artigo 

3.º do mesmo decreto-lei. 

De modo a facilitar a adaptação dos 

agentes económicos, o regime cons-

tante do presente decreto-lei entra em 

vigor faseadamente, devendo a Autori-

dade tributária disponibilizar 

gratuitamente uma aplicação de factu-

ração que cumpra os requisitos legais. 

A OBRIGAÇÃO DE ARQUIVO 

Importa assinalar que os contribuintes 

ficam sujeitos a guardar e manter os li-

vros, registos e respectivos 

documentos de suporte por um prazo 

de 10 anos, desde que fique garantida 

toda a informação neles contida em for-

mato digital. 

É igualmente permitido o arquivo em su-

porte electrónico das facturas e de 

outros documentos com relevância fis-

cal, devendo este arquivo assumir o 
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formato de ficheiros SAF-T (PT), na ver-

são em vigor, publicada pela portaria 

n.º 302/2016, de 2 de dezembro. 

AS ALTERAÇÕES AO IVA 

É de relevar a alteração do artigo 36º do 

Código de IVA, permitindo que os parti-

culares não sujeitos passivos possam 

adquirir bens e serviços anonima-

mente, em conformidade com o 

Regime Geral de Protecção de Dados. 

Como tal, até à entrada em vigor deste 

decreto-lei, a aquisição de bens e servi-

ços de forma anónima estava 

assegurada apenas para os documen-

tos de venda de reduzido valor, de 

acordo com o exposto no artigo 40º do 

Código de IVA. 

O INCENTIVO NÃO FISCAL 

Neste âmbito, o Governo tenciona, 

ainda, criar um incentivo não fiscal, a 

definir por portaria, a quem peça fac-

tura de bens e serviços comprados em 

Portugal. 

De facto, este Decreto-Lei, promulgado 

a 5 de fevereiro pelo Presidente da Re-

pública, adita um novo artigo intitulado 

“Incentivo não fiscal” ao diploma de 

2012 que criou o benefício fiscal para os 

contribuintes que pedem facturas de 

restaurantes, cabeleireiros e oficinas, 

permitindo-lhes deduzir no IRS 15% 

desse IVA, até um limite de 250 euros 

por agregado familiar. 

Assim, às pessoas singulares que exijam 

factura nas aquisições de bens e servi-

ços para fins privados que realizem em 

território nacional, pode ser atribuído 

um incentivo, nos termos e condições a 

definir por portaria do membro do Go-

verno responsável pela área das 

finanças. 

Contudo, tal benefício só se aplica se as 

faturas forem relativas a despesas que 

não beneficiem da isenção de IVA pre-

vista para transmissões de bens 

expedidos ou transportados para fora 

da Comunidade. 

Por último, importa referir a alteração 

do prazo para comunicação dos docu-

mentos de venda à Autoridade tributária 

que, de acordo com a legislação que 

agora entra em vigor, passa para o dia 15 

de cada mês, para os documentos emi-

tidos a partir do mês de fevereiro. 

Em 2019, este prazo é aplicável apenas 

para os documentos emitidos a partir de 

fevereiro, tendo estes de ser comunica-

dos até ao dia 15 de março. Por seu lado, 

para os documentos emitidos em ja-

neiro de 2019, a data limite de 
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comunicação continua a ser o dia 20 de 

fevereiro. 

A partir de 2020, a comunicação dos 

documentos deverá ser efectuada até 

ao dia 10 de cada mês. 

CONCLUSÃO 

Nesta base de novas regras de proces-

samento, comunicação e conservação 

de facturas, verificamos que o Decreto-

Lei nº 28/2019 vem criar condições 

para a designada “desmaterialização 

de documentos”, ao incentivar a adop-

ção de um sistema de facturação 

electrónica e de arquivo electrónico de 

documentos. 

Em suma, a aplicação do novo quadro 

normativo depende da regulamentação 

de algumas das suas matérias através 

de portaria do membro do Governo res-

ponsável pela área das finanças, 

nomeadamente: 

i. Certificação de programas de fac-

turação; 

ii. Definição de um código de barras 

bidimensional (código QR) e um 

código único de documento; 

iii. Dispensa da impressão de factu-

ras em papel; 

iv. Incentivo não fiscal; 

v. Aplicações de facturação disponi-

bilizadas pela Autoridade 

tributária. 

Afinal, o objectivo do novo regime é o de 

promover as potencialidades do sis-

tema e-factura no combate à fraude e 

evasão fiscais e a simplificação legisla-

tiva, assim como conferir uma maior 

segurança jurídica aos contribuintes, 

além de se revelar fundamental para dar 

cumprimento à Lei das Finanças Locais, 

no que diz respeito à participação das 

autarquias na receita do IVA, ao permitir 

a territorialização das facturas. 

Lisboa, 20 de Fevereiro de 2019 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Marta Machado de Almeida 

Rita Arcanjo Medalho 

Catarina Almeida Andrade 

Pedro Campos Peres 

(Corporate and International Tax Team) 
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