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01-4302 O que é o código único de documento - ATCUD?

02-4303 Como se processa a comunicação de séries documentais?

03-4304 Quais os documentos em que deve constar o código único de documento (ATCUD)?

Também é obrigatório para os recibos e para as notas de encomenda?

04-4305 Para quem emite documentos no Portal das Finanças, é necessária a comunicação

das séries documentais?

05-4307 Um sujeito passivo com volume de negócios anual inferior a (euro) 50 000, no regime

simplificado, e como tal, podendo faturar com recurso a outro meio eletrónico, nomeadamente

máquina registadora, terminal eletrónico ou balança eletrónica, está obrigado a inserir o

código único de documento (ATCUD) e o código QR nos documentos que emite ou está

dispensado dessa obrigação?

As faturas e demais documentos fiscalmente relevantes emitidos por qualquer meio de processamento

como, por exemplo, as máquinas registadoras, têm de exibir o código único de documento (ATCUD),

devendo ser inserido pelo respetivo programa ou equipamento, independentemente do volume de

negócios ou regime de tributação do emitente. O código QR apenas é exigível a documentos emitidos

por programas informáticos de faturação certificados.

06-4308 Quando devo comunicar uma série para obter o código de validação? Quanto tempo

demora a obter o código por parte da AT?

07-4310 Como identifico a série que está a ser usada atualmente para a emissão de

documentos de forma a proceder à sua comunicação à AT para obter o seu código de

validação?

08-4311 Quais são os carateres aceites na construção de uma série documental?
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09-4312 O código de validação a atribuir à serie pode ser apenas um por cada identificador de

série para os diferentes tipos de documento?

10-4313 É possível obter vários códigos de validação de série para o mesmo tipo de

documento?

11-4314 Obtive os códigos de validação das séries através do Portal das Finanças, o que tenho

de fazer agora?

12-4315 Em dezembro de 2021 irei comunicar uma série que pretendo manter em utilização.

Como devo preencher a data prevista de início da utilização da série?

13-4316 Quais as implicações se indicar uma data prevista de utilização da série e emitir o

primeiro documento antes dessa data?

14-4317 Por motivos comerciais, posso usar séries plurianuais. Tenho de as comunicar todos

os anos?

15-4318 Quero utilizar a mesma série no próximo ano, posso reiniciar a numeração, mantendo

o mesmo código de validação da série?

Não é possível reiniciar a numeração sequencial de uma série já utilizada. Acresce que os programas

informáticos, ou outro meio eletrónico, devem impedir a reinicialização da numeração sequencial de

uma série com código de validação da série já atribuído.

A mesma série e respetivo código de validação só pode ser utilizada em mais do que um ano

(plurianual) desde que seja garantida a numeração sequencial ao longo dos vários anos, sem ser

reiniciada.

Caso pretenda reiniciar a numeração anualmente, terão de ser utilizadas séries distintas, por exemplo

referenciando o ano na série (por exemplo A2021; A2022; A2023…)

16-4319 Caso uma determinada série, que tenha sido comunicada e obtido o respetivo código

de validação, seja descontinuada quer seja por erro quer por opção do utilizador, sendo essa

série substituída por outra, é necessário solicitar um novo código de validação para a nova

série ou poderá ser utilizado o código da série descontinuada?

17-4320 Os códigos de validação da série têm prazo de validade? Podem ocorrer situações em

que a data prevista para a utilização da referida série venha a ser adiada?

18-4321 Sou obrigado a comunicar a finalização da série?

19-4322 Para a finalização de uma série é solicitado o último número de sequência do

documento usado? Qual é o número pretendido?
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20-4323 Em que momento deve ser aposto o código único de documento (ATCUD) nos

documentos?

21-4325 O documento tem mais de uma página, onde deve ser mencionado o código único de

documento (ATCUD)?

22-4326 O que acontece a uma fatura que tenha sido indevidamente aposto o código único de

documento (ATCUD)? Implica a anulação de fatura e emissão de nova fatura ou pode-se

apenas reimprimir com o ATCUD correto?

23-4327 Emiti um documento com o código de validação da série que não correspondia ao tipo

de documento para o qual foi solicitado, o que tenho de fazer agora?

24-4328 Necessito de comunicar as séries dos documentos emitidos no modo de formação

(treino)?

Sim, os documentos emitidos em modo de formação devem ser emitidos em série específica, que deve

ser comunicada, indicando que se trata de uma série de formação.

25-4329 O programa informático que utilizo permite a integração de documentos processados

manualmente em impressos emitidos em tipografias autorizadas, nos casos de

inoperacionalidade do programa. Existe obrigatoriedade de comunicar as séries documentais

para recolha destes documentos?

Sim. A integração de faturas ou outros documentos fiscalmente relevantes processados manualmente,

deve realizar-se no programa informático em série específica, de periodicidade anual ou superior e com

numeração sequencial própria. Assim, deve comunicar esta série, indicando que se trata de uma série

de recuperação.

26-4330 O programa informático que uso permite a integração de documentos através de

duplicados que não integram a cópia de segurança (backup). Existe obrigatoriedade de

comunicar as séries documentais para recolha dos documentos integrados?

27-4331 No programa informático de faturação possuo séries de recuperação quer de

documentos manuais pré-impressos em tipografia quer de duplicados que não integram a

cópia de segurança. Na geração do SAF-T (PT) com que informação deve ser preenchido o

elemento ATCUD: com o da série informática de recuperação ou com o dos documentos

integrados?

28-4332 Exibo as faturas bem como os pedidos que os clientes efetuam e que lhes estiveram

na origem num suporte digital (tablet). O código único de documento (ATCUD) e o código QR

também deverão ser exibidos aquando da disponibilização do documento no tablet ou apenas

se o cliente solicitar a sua impressão?
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29-4333 A Portaria nº 195/2020 refere que o código de validação da série a atribuir pela AT é

composto por uma cadeia de carateres, com um comprimento mínimo de oito (8) carateres.

Existe um comprimento máximo definido? Existe um formato definido para este código?

30-4334 Sou um produtor de programa de faturação, como posso testar os desenvolvimentos

informáticos para comunicar as séries, obter o respetivo código de validação das série e

inclusão de ATCUD?

31-4336 Nos termos do n.º 15 do artigo 29.º do CIVA, utilizo autofaturação para a elaboração

das faturas como adquirente dos bens de cortiça, madeira, pinhas e pinhões com casca

localizadas no território nacional, desperdícios, resíduos e sucatas recicláveis. Não sendo

exigido acordo prévio ou prova de que o transmitente dos bens tomou conhecimento da

emissão da fatura e aceitou o seu conteúdo, tenho de ter uma série documental distinta para

cada transmitente dos bens? Quem tem de comunicar a série?

32-4337 Contratei um terceiro que elabora a faturação em meu nome e por minha conta. Quem

tem de comunicar a série à AT para obter o respetivo código de validação?

33-4449 Emito documentos pré-impressos em tipografia autorizada, como posso obter o

código de validação da série que compõe o ATCUD?

Deve requisitar à tipografia autorizada contratada a elaboração dos documentos indicando a

informação usual, nomeadamente, identificando a série que pretende usar, assim como o número do

primeiro documento e a quantidade de documentos a imprimir, ou em alternativa à quantidade, o

número do último documento a imprimir. Será a tipografia autorizada que comunicará, através do Portal

das Finanças, a série e a numeração dos documentos para obtenção do código de validação de série a

constar no ATCUD a incluir na impressão dos referidos documentos.

34-4446 Os documentos podem incluir o código único de documento (ATCUD) antes de

01/01/2023?

35-4447 Tenho documentos pré-impressos em tipografia autorizada que não mencionam o

código único de documento (ATCUD), até quando posso utilizá-los?

Os documentos pré-impressos adquiridos em tipografia autorizada sem o código único de documento

(ATCUD) podem ser utilizados até ao dia 31 de dezembro de 2022.

36-4448 O código único de documento (ATCUD) é obrigatoriamente precedido da expressão

«ATCUD»? O número sequencial do documento inclui o identificador da série?

37-4536 Como posso comunicar as séries documentais e obter o respetivo código de validação

a incluir no código único de documento (ATCUD)?
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38-4537 Utilizo o procedimento de autofaturação, com acordo prévio com o sujeito passivo

transmitente dos bens ou prestador dos serviços, para a elaboração das faturas como

adquirente ou destinatário dos bens ou dos serviços. Tenho de comunicar uma série

documental distinta para cada o sujeito passivo transmitente dos bens ou prestador dos

serviços com quem tenho acordo? Quem comunica as séries e obtém os respetivos códigos de

validação?

39-4538 Tenho um acordo de autofaturação com o meu fornecedor. No âmbito deste acordo, o

que é necessário para comunicar as séries para elaboração de autofaturas?

40-4539 Para efetuar a comunicação das séries documentais de autofaturação sem acordo

prévio, a funcionalidade existente no Portal das Finanças solicita o enquadramento legal. Qual

o enquadramento que devo selecionar e qual a diferença entre eles?

41-4540 Trabalho no setor da madeira e emito autofaturas em nome dos vendedores pelas

aquisições de madeira. Posso utilizar a mesma série para todas as faturas ou tenho de ter uma

série para cada fornecedor?










