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MDI Facturação e a versão 1.04 do SAF-T(PT)
Introdução
Entra em vigor a partir de 1 de julho de 2017 a nova versão do ficheiro SAF-T(PT). As empresas
estão obrigadas a enviar este ficheiro na versão 1.04, agora disponibilizada. Esta nova versão
contempla um conjunto de novas regras que foram implementadas no programa MDI
Facturação e que estão disponíveis, através de licenciamento (opção 79), a partir da versão
6.200.00. Esta versão continua a ter por base as especificações emanadas pela Portaria N.º
321-A/2007 de 26 de março, sendo, no entanto, retificada pela Portaria N.º 302/2016 de 2 de
dezembro.
Esta versão conta com uma nova estrutura, passando a reportar outros documentos até agora
não contemplados (WorkingDocuments). São também introduzidos novos códigos de
documentos, melhorado o processo de construção da identificação do documento e efetuadas
algumas correções.
Passam a ser contemplados os seguintes tipos de documentos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Encomendas de clientes;
Reservas;
Autos de medição;
Orçamentos;
Pedidos de reserva;
Faturas proforma;
Folhas de obra;
Extrato de mesa;

Por questões de manutenção dos documentos já existentes, os tipos de documentos acima
indicados vão continuar a poder ser emitidos em séries não assinadas. No entanto, quer sejam
assinados quer não o sejam estes serão sempre comunicados para a Autoridade Tributária e
Aduaneira (AT). A emissão destes tipos de documentos em séries não assinadas é da inteira
responsabilidade das empresas. Sempre que for emitido um tipo de documento que a lei
obriga a que seja assinado (e.g. encomenda de cliente), numa série que não está configurada
para ser assinada, o programa MDI Facturação apresenta a seguinte mensagem de aviso:
Está a ser criado um documento do tipo encomenda de cliente não assinado.
A partir da publicação da Portaria N.º 363/2010, de 23 de junho, informamos o
seguinte:
•

•

Se o tipo de documento encomenda de cliente se refere a um documento
estritamente interno, que não é suscetível de ser entregue a clientes nem é
um documento de suporte ao transporte de mercadorias para clientes nem à
prestação de serviços, então não terá que ser assinado;
Caso se trate de um documento suscetível de ser entregue ao cliente fica, de
acordo com o ponto 2.2. da especificação das regras técnicas para a
certificação de software, sujeito às regras previstas no Art.º 6º da Portaria N.º
363/2010, de 23 de junho, tendo por isso que ser obrigatoriamente assinado.
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Tabela de séries de documentos
Na tabela de séries de documentos existem duas colunas novas, denominadas assinar e próforma. A coluna assinar fica disponível para os tipos de documentos que passam a ser
obrigatoriamente assinados e que foram indicados na introdução deste documento.

Por defeito, e para os referidos tipos de documentos, esta coluna é marcada, podendo, no
entanto, ser desmarcada se não existirem ainda documentos assinados nessa série. Não é
possível marcar uma série para assinar novos documentos se já existirem documentos não
assinados emitidos anteriormente.
A coluna pró-forma está disponível para os documentos do tipo orçamentos. A diferença entre
orçamentos normais e orçamentos marcados como pró-forma é o código que é usado para
comunicação à AT.
Sempre que for criada uma nova série para os tipos de documentos referidos na introdução e
o operador desmarca a coluna assinar, o programa apresenta a mensagem de aviso
apresentada no inicio deste documento.
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Emissão de documentos
Sempre que for emitido um documento do tipo indicado na introdução, numa série não
assinada, o programa faz o aviso apresentado no mesmo capítulo.
Muito embora seja possível aos operadores indicar ao programa MDI Facturação que não
pretendem mais ser avisados desta situação, este apresenta no editor de documento, em lugar
destacado, a mensagem “Não cumpre a Portaria N.º 363/2010, de 23 de junho”, sendo por
isso da total responsabilidade do operador a emissão do documento.
Como complemento a esta informação, e por força da lei, acrescenta-se o seguinte:
1. Todos os documentos têm identificados os operadores que os emitiram;
2. Os operadores dos programas de faturação devem ter uma conta de acesso com a
respetiva palavra-chave, que deve ser pessoal e intransmissível;
3. Mesmo os operadores que deixam de colaborar com a empresa mantêm o respetivo
registo que está associado a todos os documentos por ele emitidos.
Como nota final, todos os tipos de documentos referidos ao longo deste documento que não
tenham uma série assinada, devem apresentar no impresso a seguinte mensagem:
•

Este documento não confere a entrega de mercadoria ou a prestação de serviços.
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Geração do ficheiro SAF-T(PT)
Na geração do ficheiro SAF-T(PT) a versão que está selecionada por defeito é a 1.04.
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Contactos MDI
Consultar contactos em http://microdigital.pt/contactos.
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