
   
SAFT-PT
F.A.Q.’s

1. O que é o SAFT-PT? 

O SAFT-PT (Standard Audit File for Tax Purposes – Portuguese version) é um 
ficheiro normalizado (em formato XML) com o objectivo de permitir uma 
exportação fácil, e em qualquer altura, de um conjunto predefinido de registos 
contabilísticos, num formato legível e comum, independente do programa 
utilizado, sem afectar a estrutura interna da base de dados do programa ou a 
sua funcionalidade. A adopção deste modelo proporciona às empresas uma 
ferramenta que permite satisfazer os requisitos de obtenção de informação dos 
serviços de inspecção e facilita o seu tratamento, evitando a necessidade de 
especialização dos auditores nos diversos sistemas, simplificando 
procedimentos e impulsionando a utilização de novas tecnologias. 

2. Quais as vantagens do SAFT-PT e a quem se destina o mesmo? 

O ficheiro SAFT-PT destina-se a facilitar a recolha em formato electrónico dos 
dados fiscais relevantes por parte dos inspectores/auditores tributários, 
enquanto suporte das declarações fiscais dos contribuintes e/ou para a análise 
dos registos contabilísticos ou de outros com relevância fiscal. 

3. Quem está obrigado a produzir o SAFT-PT? 

A portaria n.º 321-A/2007, de 26 Março estabelece que todos os sujeitos 
passivos de IRC que exerçam, a título principal, uma actividade de natureza 
comercial, industrial ou agrícola e que organizem a sua contabilidade com 
recurso a meios informáticos ficam obrigados a produzir um ficheiro, de acordo 
com a estrutura de dados divulgada em anexo à portaria e sempre que 
solicitado pelos serviços de inspecção, no âmbito das suas competências. 



4. Que informação deve conter o SAFT-PT? 

O ficheiro deve abranger a informação constante dos sistemas de facturação e 
de contabilidade. 

5. A partir de quando estão os sujeitos passivos obrigados a deter nos 
seus sistemas de informação do módulo de exportação SAFT-PT? 

O disposto na portaria n.º 321-A/2007 aplica-se, relativamente aos sistemas de 
facturação, às operações efectuadas a partir do dia 1 de Janeiro de 2008 e, 
relativamente aos sistemas de contabilidade, aos registos correspondentes aos 
exercícios de 2008 e seguintes. 

6. Que artigos devem ser objecto de exportação para o ficheiro de 
auditoria fiscal? Apenas os movimentados no período exportado? 
Todos os existentes na tabela? Exportar também Inactivos? 

Deve ser exportada toda a tabela de artigos, abrangendo todos os artigos 
existentes nessa tabela. 

7. Que Clientes devem ser objecto de exportação para o ficheiro de 
auditoria fiscal? Apenas Clientes com movimentos comerciais e/ou 
movimentos contabilísticos no período exportado? Todos os 
existentes na tabela? Exportar também os inactivos? 

Deve ser exportada toda a tabela de clientes, abrangendo todos os clientes 
existentes nessa tabela. 

8. Que Fornecedores devem ser objecto de exportação para o ficheiro 
de auditoria fiscal? Apenas Fornecedores com movimentos 
contabilísticos no período  exportado? Todos os existentes na 
tabela?   Exportar também os inactivos? 

Deve ser exportada toda a tabela de fornecedores, abrangendo todos os 
fornecedores existentes nessa tabela. 

9. Quais as informações a usar na tabela de taxas de IVA: Apenas 
Abreviatura (ex: Continente usar “IVACON”)? Ou descritivo (ex: 
Continente usar “IVACON – IVA espaço fiscal  Continente”)? 

Esta abreviatura é suficiente. 



10.Qual o tratamento a efectuar aos movimentos comerciais anulados: 
Exportar sem linhas? Exportar integralmente, com os valores das 
linhas a zero? Não exportar?

Como os documentos anulados nunca têm reflexão na contabilidade, sugere-se 
a utilização da referência "Anulado" no campo "Transaction ID". 
O Documento comercial anulado será exportado com os seus valores mas com 
campo "Transaction ID" = "Anulado" 

11.Qual o tratamento a fazer aos movimentos comercias referentes a 
Outros Devedores – a documentação refere que devem ser 
exportados os Clientes (será que estes também devem incluir os 
Outros Devedores?). Exportar também os movimentos com estas 
entidades? Excluir estes movimentos do processo de exportação? 

Como a tabela de Documentos comerciais (Sales Invoices) está estruturada 
para ser um repositório de dados dos programas de Facturação/POS, se os 
movimentos com os outros devedores forem efectuados nesses programas, 
encontram-se no repositório de dados, logo devem ser exportados.  
Se esses movimentos não forem registados nessa tabela, não devem constar 
nos movimentos comerciais, embora surjam no módulo da contabilidade. 

12.Qual o tratamento a efectuar aos movimentos do tipo Venda a 
Dinheiro com Retenção de IRS – qual o valor a exportar como Total 
do documento: Valor Total facturado, sem abater o valor de IRS a 
reter no movimento? Valor Total facturado, abatido do IRS a reter 
no movimento? 

O valor a exportar como Total do documento deve ser o valor total facturado 
sem abater o valor do IRS, para não misturar a óptica financeira com a 
económica.

13.Qual o tratamento dos valores referentes a outras “taxas” que não 
o IVA, como por exemplo IEC, Ecovalores, etc: Incluir esses valores, 
antes IVA no Preço Unitário e consequentemente nos campos 
Montante a Débito e/ou Montante a Crédito (conforme o caso)? 
Incluir apenas nos campos Montante a Débito e/ou Montante a 
Crédito (conforme o caso)?

Os valores referentes a outras “taxas” que não o IVA, como por exemplo IEC, 
Ecovalores, etc., se fizerem parte das linhas de detalhe da factura devem ser 
exportadas (as linhas da factura devem conter o máximo detalhe existente). 


