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DIPLOMAS LEGAIS  
 
 
Através do Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto, e com o objetivo de se estabelecerem regras que 
assegurem a integridade dos documentos de transporte e que garantam à A.T. um controlo mais eficaz destes 
documentos, obstando à sua posterior viciação ou ocultação, foram introduzidas várias alterações ao regime de 
bens em circulação objeto de transações entre sujeitos passivos de IVA.  
Estas alterações tinham aplicação prática inicial prevista para o dia 01 de Janeiro de 2013, mas acabou por ser 
adiada a sua entrada em vigor, para o dia 1 de Maio de 2013.   
 
 

ÂMBITO DE APLICAÇÃO DAS REGRAS  
 

 
OBRIGAÇÃO DE EMISSÃO DOS DOCUMENTOS DE TRANSPORTE; 
 
Ficam obrigados a emitir os documentos de transporte, primariamente, o sujeito passivo detentor e remetente 
dos bens a transportar, ou, em substituição, o transportador, em nome desse mesmo sujeito passivo remetente. 
 
Nota: No caso dos transportadores, seja qual for o destino e os meios utilizados para efetuar o transporte, 
devem exigir sempre aos remetentes dos bens, original e o duplicado do documento de transporte ou, sendo 
caso disso, o código de identificação ao documento atribuído pela AT sempre que o documento seja comunicado 
por via eletrónica.   
Quando se tratar de transporte de bens em circulação efetuado por transportador público regular coletivo de 
passageiros ou mercadorias ou por empresas concessionárias a prestarem o mesmo serviço, o documento de 
transporte ou código de identificação ao documento atribuído pela AT pode acompanhar os respetivos bens em 
envelope fechado, sendo permitida a abertura à AT e à unidade com as atribuições tributárias, fiscais e 
aduaneiras da Guarda Nacional Republicana. 
 
 
PROCESSAMENTO E COMUNICAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE TRANSPORTE; 
 
1 - Formas de emissão; 
 
Os documentos de transporte (fatura, guia de remessa, nota de devolução, guia de transporte ou documentos 
equivalentes) devem ser emitidos por uma das seguintes vias: 
 
  - por via eletrónica, devendo estar garantida a autenticidade da sua origem e a integridade do seu 
conteúdo, de acordo com o disposto no Código do IVA;  
  - através de programa informático que tenha sido objeto de prévia certificação pela Autoridade Tributária 
e Aduaneira (AT);  
  - através de software produzido internamente pela empresa ou por empresa integrada no mesmo grupo 
económico, de cujos respetivos direitos de autor seja detentor;  

- por processamento direto no Portal das Finanças;  
- através de documentos manuais em suporte de papel, utilizando-se livros impressos por tipografias 

devidamente autorizadas. 
 
2 - Formas de comunicação à A.T.; 
 
Os sujeitos passivos são obrigados a comunicar à A.T. os elementos dos referidos documentos processados, 
antes do início do transporte, devendo esta comunicação ser efetuada da seguinte forma:  
 
  2.1 - Antes da saída da mercadoria, se os documentos forem emitidos; 
        - por via eletrónica, devendo estar garantida a autenticidade da sua origem e a 
integridade do seu conteúdo, de acordo com o disposto no Código do IVA;  
      - através de programa informático que tenha sido objeto de prévia certificação 
pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT);  
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      - através de software produzido internamente pela empresa ou por empresa 
integrada no mesmo grupo económico, de cujos respetivos direitos de autor seja detentor;  
     - por processamento direto no Portal das Finanças (caso em que comunicação 
fica automaticamente consumada);  
 
Notas:  
- Nos casos em que os documentos sejam emitidos por via eletrónica, basta a mercadoria ser acompanhada 
pelo código fornecido pela AT (quando da comunicação), ficando dispensada da impressão do documento de 
transporte em suporte de papel.   
- Existe possibilidade de se emitirem e comunicarem no dia anterior, para saída das mercadorias no dia seguinte 
(com indicação de dia e hora da saída do dia seguinte), nos moldes acima indicados, os referidos documentos 
de transporte, sendo que a anulação desses documentos, caso a saída não se verifique, só é possível, até à 
hora indicada para a respetiva saída. 
 
 2.2 - Antes da saída do transporte, através de serviço telefónico disponibilizado para o efeito, com 
indicação de alguns elementos referentes a esse mesmo transporte, se os documentos forem emitidos de 
forma manual, i.e, documentos em suporte de papel oriundos de livros impressos por tipografias devidamente 
autorizadas. De referir que os elementos totais exigíveis, mesmo feita a comunicação prévia, via telefone, devem 
ser inseridos no Portal das Finanças (e-Fatura), até ao 5.º dia útil seguinte.  
 
Nota: 
Neste caso, é indispensável que a mercadoria seja acompanhada pelo documento de transporte, em suporte de 
papel, em 3 vias, uma vez que não existirá qualquer código de validação aquando da chamada telefonica. 
 
 
OBRIGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE TRANSPORTE; 
 
A comunicação dos documentos de transporte apenas é obrigatória para os sujeitos passivos cujo volume 
negócios em 2012 e seguintes, tenha sido superior a 100.000 Euros (sem IVA). 
 
 
CASO PARTICULAR DE DOCUMENTOS GLOBAIS DE TRANSPORTE 
 
Está previsto que os documentos globais de transporte, muitas vezes utilizados por viaturas oficina, venda 
ambulante, entrega ao domicílio, etc… devem ter o seguinte tratamento; 
 
 

1- Quanto ao documento global (com a totalidade da mercadoria) no momento da saída para 
transporte: 

 
a ) Quanto ao Processamento: 
 
- Como destinatário, pode mencionar os dados do próprio emitente 
- Quanto ao local de descarga, destinos vários 
 
b ) Quanto à comunicação: 
 

 - Sempre que os documentos sejam emitidos por via eletrónica, programa informático, software 
produzido internamente ou por inserção direta no Portal das Finanças, antes da saída do transporte, devem os 
elementos ser transmitidos eletronicamente para a AT, sendo que posteriormente e após envio desses 
elementos, será gerado e atribui um código de identificação ao documento.  
 
Notas:  
- No caso particular destas guias globais, ao contrario das normais, não basta apenas circular com código de 
identificação do documento, sendo obrigatório o acompanhamento do documento de transporte (em 3 vias) 
conjuntamente com a mercadoria.  
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- Existe possibilidade de se emitirem e comunicarem no dia anterior, para saída das mercadorias no dia seguinte 
(com indicação de dia e hora da saída do dia seguinte), os referidos documentos de transporte, sendo que a 
anulação desses documentos, caso a saída não se verifique, só é possível, até à hora indicada para a respetiva 
saída. 
 

- Sempre que os documentos sejam manuais, i.e, documentos em suporte de papel oriundos de livros 
impressos por tipografias devidamente autorizadas, antes da saída do transporte, através de serviço 
telefónico disponibilizado para o efeito, com indicação de alguns elementos referentes a esse mesmo 
transporte, sendo que os restantes elementos, devem ser inseridos, no Portal das Finanças (e-Fatura), até ao 
5.º dia útil seguinte.  
 
Nota: 
Neste caso, naturalmente que é indispensável que a mercadoria seja acompanhada sempre pelo documento de 
transporte, em suporte de patel, emitido em 3 vias. 
 
 

2- Quanto às entregas parciais de mercadorias, mencionadas no documento global;  
 
2.1 - Deve dispor e emitir, por cada entrega, documento individual de entrega ou saída (vulgo, nota de 
entrega, nota de serviço, guia de carga de equipamentos, guia de consignação, etc….), no qual constem, 
pelo menos, os seguintes elementos: 

    - Numeração sequencialmente e data sequencial de entrega, elaboração ou deposito, 
   - Identificação do sujeito passivo que efetua a entrega (Nome e NIF) 
    - Identificação do sujeito passivo que receciona a mercadoria ou do equipamento aonde   
                                        a mesma é depositada (ou outro elemento identificável da entidade que a rececionou),  
    - Local e hora de descarga,  
    - Descrição dos produtos que foram objeto de descarga (mercadorias que saíram do  
                                        veiculo) ou dos serviços efetuados, etc.. 
 
Notas: 
- Não existe obrigatoriedade de que o documento individual acima referido seja impresso em tipografia 
autorizada, no entanto, o mesmo deve dispor dos elementos acima indicados, pois só assim se consegue provar 
alguma transparência e fidedignidade no controlo da mercadoria e operações. 
- E emissão dos documentos acima mencionados, têm que ser efetuada de forma individual, tal como acima se 
refere, o que pode causar algum constrangimento em termos operacionais, pelo que se, quando praticável, 
aconselha-se à opção pela emissão prévia de faturas ou faturas simplificadas diretas, isto para evitar a 
comunicação previa e/ou posterior dos documentos de transporte.  
 
 

2.2 - Deve comunicar, de forma individual (documento a documento), todos os elementos dos 
documentos de entrega ou saída (vulgo, nota de entrega, nota de serviço, guia de carga de 
equipamentos, guia de consignação, etc….), até ao 5º dia útil ao da respetiva entrega ou saída, no Portal 
das Finanças (e-Fatura).  

 
Exemplo prático de obrigatoriedade de comunicação:  
Um padeiro, obrigatoriamente portador de um documento global de transporte de todo o pão que transporta na carrinha, tem que emitir uma 
guia por cada entrega que efetua (nem que seja só 1 pão), sendo que “previamente” comunica a guia global (antas da saída) e, até ao 5º dia 
útil seguinte, comunica todas.   

 
DOCUMENTOS DE TRANSPORTE MANUAIS  
 
Os documentos manuais de transporte eventualmente ainda existentes, devem ser comunicados até 31/12/2013 
á A.T., nomeadamente nºs sequenciais por utilizar e demais dados. 
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Ainda que utilize ou tenha passado a utilizar programas certificados de faturação, continua a poder usar os livros 
de documentos de transporte manuais, sempre que esses mesmos mecanismos informáticos, de forma pontual, 
estejam indisponíveis, no entanto, estes devem ser, no dia útil seguinte reportados ao sistema informático, com a 
indicação do nº e denominação de reporte de guia manual, sendo que, parece ser possível a sua comunicação 
até ao até ao 5.º dia útil seguinte. 
 
Podem também ser utilizados documentos manuais de transporte, impressos tipograficamente, e que tenham 
sido adquiridos durante 2013 e seguintes, sendo que em princípio, ficam dispensados da comunicação, 
nomeadamente nºs sequenciais a utilizar e demais dados, isto uma vez que será a própria tipografia obrigada 
legalmente a o fazer. 
 
DOCUMENTOS DE TRANSPORTE QUE NÃO DÊEM ORIGEM A FATURAS 
 
Os documentos de transporte que não deem origem a faturas, os quais possam ser utilizados para transporte 
entre estabelecimentos do mesmo sujeito passivo, para bens em garantia, para bens a efetivar acabamentos em 
regime de subcontratação, etc…., embora inicialmente estivesse previsto que não eram objeto de comunicação, 
passam a ter que ser comunicadas nos mesmos moldes acima referidos, quer se tratem de guias produzidas 
eletronicamente, ou manuais (oriundas de livros efetuadas por tipografias autorizadas) 
 
 
 
Nota: 
Por uma questão melhor transparência no ponto de vista das medidas de controlo interno da empresa, 
aconselha-se à criação de duas series de documentos de transporte distintas em cada estabelecimento, sendo 
que numa serie seriam reportados os documentos de transporte que dêem origem a fatura e, na outra, os que 
não dêem origem a tais documentos, mesmo comunicando ambas as series. 
 

 
DISPENSAS NA EMISSÃO E COMUNICAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

DE TRANSPORTE 
 
 
DISPENSA NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE TRANSPORTE 
 
Ficam dispensadas de emitir documentos de transporte as seguintes situações; 
 
 1 - O transporte de bens manifestamente para uso pessoal ou doméstico do próprio, mesmo que 
provenham de sujeitos passivos de IVA, não terão que ser acompanhados por um documento de transporte.   
Todavia, para se fazer prova da natureza, proveniência e destino desses bens é conveniente que os mesmos 
sejam acompanhados de um documento a atestar o respetivo uso pessoal.   
  2 - O transporte de bens adquiridos por particulares a retalhistas pode não implicar que estes 
sejam acompanhados por um documento de transporte, sem prejuízo dos bens excecionados na alínea b) do 
nº 1 do artigo 3º do CIVA transportados em viaturas de mercadorias (ligeiras ou pesadas).   
Mas, ainda assim, tendo existido uma transmissão de bens, o retalhista é obrigado a emitir uma fatura ou 
fatura simplificada, nos termos do artigo 36º ou nº 1 do artigo 40º ambos do CIVA, que poderá atestar a 
natureza, proveniência e o destino desses bens, ainda que não sejam um documento de transporte emitido 
nos termos do RBC.    
No caso dos bens adquiridos a retalhistas, quando se tratem dos bens excecionados à exclusão mas que 
sejam transportados por outro tipo de veículos (de passageiros), este transporte também ficará dispensado do 
acompanhamento por um documento de transporte emitido nos termos do RBC.  Por exemplo, o transporte de 
pão efetuado por retalhistas para distribuição ao domicílio de consumidores finais, desde que previamente 
adquiridos, ficará excluído da obrigação de ser acompanhado por documento de transporte emitido nos termos 
do RBC.  
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Mas o transporte de pão da fábrica efetuada pelo produtor para os retalhistas deverá ser acompanhado por 
um documento de transporte.   
  3 - O transporte de bens do ativo fixo tangível (imobilizado) efetuado por sujeitos passivos, ou por 
terceiros por conta deles, não carecem de ser acompanhados por um documento de transporte emitido nos 
termos do RBC.  Para comprovar a natureza, proveniência e destino desses bens, poderá utilizar-se um 
documento sem qualquer formalismo a atestar esses factos, eventualmente com uma cópia da respetiva ficha 
de imobilizado (emitida nos termos do artigo 51º do CIVA) em anexo.   
Esta exclusão apenas deverá ser aplicada por transporte de bens do AFT efetuada entre locais do próprio 
sujeito passivo. Quando se trate de transporte desses bens do AFT que decorram da sua compra, venda ou 
abate, os mesmos devem ser acompanhados por um documento de transporte emitido nos termos do RBC.     
  4 - O transporte de bens por motivo de mudança de instalações do sujeito passivo de IVA, ficará 
dispensado da emissão de um documento de transporte, desde que o facto e a data da sua realização sejam 
comunicados às direções de finanças dos distritos do itinerário, com pelo menos oito dias úteis de 
antecedência, devem, neste caso, o transportador fazer-se acompanhar de cópia dessas comunicações.   
Esta dispensa é aplicada necessariamente a todos os bens do património do sujeito passivo que irá efetuar a 
mudança de instalações, para além dos bens do AFT (imobilizado) que já terá uma dispensa própria.   
O transporte de bens por motivo de mudança de instalações efetuadas por particulares, ainda que sejam 
contratados transportadores, ficará também excluído da obrigação de emissão de documento de transporte 
nos termos do RBC, por estes não serem sujeitos passivos de IVA. Neste caso, é conveniente que exista um 
documento sem qualquer formalismo a atestar a natureza, proveniência e destino desses bens. 
  5 - O transporte de bens agrícolas, apícolas, silvícolas ou de pecuária só ficará excluído de ser 
acompanhado por um documento de transporte, quando provenham da própria produção do produtor agrícola, 
ainda que o transporte seja efetuado por terceiros por conta desse produtor.   
Assim, quando se trate do transporte de bens agrícolas, apícolas, silvícolas ou de pecuária, adquiridos aos 
produtores agrícolas, efetuado pelo sujeito passivo adquirente desses bens, esse transporte deverá ser 
acompanhado de um documento de transporte emitido nos termos do RBC.   
Por exemplo, o corte e respetiva aquisição de madeira no terreno florestal do produtor silvícola, efetuada por 
uma empresa madeireira, de produção de papel, ou outra similar, implica o processamento de um documento 
de transporte por essa empresa adquirente para acompanhar esses bens, no respetivo transporte, do local de 
corte até às suas instalações.  
Esta obrigatoriedade existe porque a madeira já não está a ser transportada pelo produtor silvícola, ou por um 
terceiro por sua conta, mas pelo sujeito passivo adquirente, agora proprietário dos bens.   
Esta exclusão também não se aplica aos factores de produção transportados pelos produtores agrícolas, pelo 
que esses transportes devem ser acompanhados de um documento de transporte emitido nos termos do RBC. 
Por exemplo, se um produtor agrícola transporta adubos do seu armazém para a exploração já terá que emitir a respectiva 
DT para acompanhar a circulação dos bens.  
  6 - O transporte de bens dos mostruários pelos vendedores no decurso da sua atividade de visita 
aos clientes ou de locais de venda, de bens de amostra e para ofertas de pequeno valor e o material de 
propaganda, ficarão excluídos da obrigação de emissão de documento de transporte.    
Neste caso, é conveniente que esses bens sejam acompanhados por um documento sem qualquer formalismo 
que ateste a referida natureza, a sua proveniência e destino.   
Os bens de mostruários podem ser unidades de bens em formato comercializável, mas de apenas uma única 
unidade, que servirá para apresentar os bens aos potenciais clientes.   
As amostras devem ser bens de formato, tamanho e quantidades não comercializáveis, ou bens como livros, 
discos e outras publicações de editores nas situações previstas na Portaria nº 497/2008.   
Os bens para oferta de pequeno valor podem ser bens em formato e quantidades comercializáveis mas não 
podem exceder os limites previstos no nº 7 do artigo 3º do CIVA, ou seja, o valor da oferta não poderá exceder 
50 euros, nem o total anual das ofertas poderá exceder 5 por mil do volume de negócios do ano anterior. Se o 
valor da oferta exceder o limite os bens já tem que ter um DT.   
Estes conceitos estarão detalhados na Portaria nº 497/2008, de 7 de julho.   
Os materiais de propaganda podem ser bens publicitários, ainda que não sejam do inventário da própria 
empresa (não se destinam a venda), que servirá para divulgar a marca do sujeito passivo.   
  7 - Os filmes e respetivo material publicitário destinados à exibição e exposição nas salas de 
cinema não terão que ser acompanhados por DT, quando forem expedidos pelas empresas distribuidoras.  
Mas, quando se trate da expedição desse material pelos sujeitos passivos que procederam à exibição desses 
filmes de volta para a distribuidora, esses bens já devem ser acompanhados por um DT emitido nos termos do 
RBC.   

8 - Os transportes de veículos automóveis, tal como definidos no Código da Estrada, com matrícula 
definitiva estarão dispensados de serem acompanhados de DT emitido nos termos do RBC.   
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Já os transportes de veículos automóveis sem matrícula definitiva devem ser acompanhados de DT emitido 
nos termos do RBC. Outros veículos não automóveis devem ser também transportados com o 
acompanhamento de um documento de transporte.   
No caso dos reboques de viaturas, quando estes estão a transportar, por exemplo viaturas acidentadas, 
também ficam enquadrados nas exclusões aplicadas ao transporte de veículos automóveis com matrícula 
definitiva.   
  9 - O transporte de taras e embalagens retornáveis estará dispensado da emissão de um documento 
de transporte nos termos do RBC.   
Como taras e embalagens devem ser entendidos os objetos destinados a conter ou acondicionar os bens 
transportados, que podem ter uma utilização continuada (paletes, grades, caixas, etc.).   
As taras e embalagens retornáveis serão aqueles bens em que existirá acordo com os clientes para a 
respetiva devolução. Esse acordo deverá ser indicado na própria fatura, com indicação separada nessa fatura 
das embalagens em que se acordo previamente a sua devolução e que não são vendidas, conforme previsto 
nos termos da alínea b) do nº 5 do artigo 36º do CIVA.   
As taras e embalagens que farão parte constituinte do próprio bem transportado, não possam ser separáveis, 
não possam ser reutilizáveis, ou sejam vendidos, devem ser transportados com acompanhamento de um 
documento de transporte, se tal for aplicável. 
  10 - O transporte de resíduos sólidos poderá estar obrigado a ser acompanhado por um documento 
de transporte, quando se trate de resíduos sólidos industriais, hospitalares, ou outros não urbanos, ou ainda, 
quando se trate de resíduos sólidos urbanos transportados por entidades que não aquelas competentes 
(empresas municipais) ou por empresa que não estejam a prestar o serviço de recolha desses resíduos 
(serviços concessionados).  Entende-se por resíduos urbanos, aqueles provenientes de resíduos domésticos 
ou semelhantes, incluindo de empresas de serviços ou de estabelecimentos comerciais.   
  11 - O transporte de produtos sujeitos a IEC, nomeadamente álcool etílico, bebidas alcoólicas, 
produtos petrolíferos e energéticos e tabaco manufaturado, estará dispensado de ser acompanhado por um 
documento de transporte emitido nos termos do RBC, desde que esses bens estejam a circular em regime 
suspensivo de acordo com o CIEC.   
Esta dispensa decorre desses bens serem já incluídos num documento de acompanhamento (DA), para 
efeitos de controlo aduaneiro.   
Quando esses bens circulem em território nacional, já em situações de consumo, não abrangidos pelo regime 
suspensivo, devem ser acompanhados por um documento de transporte emitido nos termos do RBC.   
  12 - O transporte de bens objeto de aquisições ou transmissões intracomunitárias, tal como 
definidas no RITI, estão dispensados de ser acompanhado por um documento de transporte emitido nos 
termos do RBC.   
Consideram-se aquisições intracomunitárias os bens expedidos de um Estado-Membro da UE com destino a 
um adquirente no território nacional, que seja sujeito passivo de IVA e esteja enquadrado no regime de 
aquisições intracomunitárias. 
Os transportes relacionados com aquisições intracomunitárias ficam dispensados de ser acompanhados por 
um documento de transporte até ao primeiro lugar de chegada dos bens, ou seja, até que exista a rutura de 
carga (p.e. armazém logístico).   
Os transportes posteriores a essa rutura de carga, no território nacional, devem ser acompanhados por um 
documento de transporte emitido nos termos do RBC.   
Como transmissões intracomunitárias devem ser consideradas como as expedições de bens do território 
nacional com destino a sujeitos passivos sedeados noutro EstadoMembro, que estejam registados no regime 
de aquisições intracomunitárias.  
Estes bens relacionados com aquisições e transmissões intracomunitárias de bens devem ser acompanhados 
por um documento de transporte emitido nos termos do regime jurídico do transporte internacional, 
nomeadamente a declaração de expedição (CMR), a carta de porte (“Airwaybil” - AWB) ou o conhecimento de 
embarque (“Bill of landing” - B/L), consoante o mesmo seja rodoviário, aéreo ou marítimo, respetivamente 
(Ofício-Circulado nº 30009/1999).   
  13 - Os transportes de bens relacionados com exportações ou importações em trânsito para um 
destino aduaneiro ficarão dispensados de ser acompanhados por um documento de transporte emitido nos 
termos do RBC.  No caso do transporte de bens do armazém situado em território nacional para o despacho 
da alfândega para exportação, os bens podem ser acompanhados por um documento sem formalismo a 
atestar a natureza, proveniência e destino.  No caso do transporte de bens da alfândega para um local no 
território nacional, que estejam abrangidos por um regime de trânsito aduaneiro, estes bens podem ser 
acompanhados pelo documento de despacho alfandegário.  Se os bens a exportar ou importados não 
estiverem sujeitos ao regime de exportação ou de trânsito devem ser acompanhados por um documento de 
transporte emitido nos termos do RBC.  
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DISPENSA DE COMUNICAÇÃO 
 
Ficam dispensados de comunicação; 
 

1 - Os sujeitos passivos cujo volume negócios em 2012 e seguintes, seja inferior a 100.000 Euros (sem 
IVA), estando por isso excluídos desta formalidade todos os sujeitos passivos com volumes de negócios abaixo 
destes valores. 
 
Nota: 
O fato dos sujeitos passivos que detenham volumes de negócios abaixo dos 100.000 Euros (sem IVA) estarem 
dispensados da comunicação dos documentos de transporte, não os desonera da sua emissão e 
acompanhamento da mercadoria (em 3 vias), nos termos até agora existentes. 
 
 2 - Os sujeitos passivos que utilizem a fatura para acompanhar diretamente a mercadoria, servindo esta 
de documento de transporte, mas apenas nos casos em que a mesma seja emitida por software certificado. 

 
3 - Os sujeitos passivos abrangidos pelo artº 53 (Regime Especial de Isenção) e artº 60 (Regime 

Especial dos pequenos Retalhistas) do CIVA, bastando fazer-se acompanhar das faturas de compra dos bens 
transportados.  
 

 
FISCALIZAÇÃO E PENALIDADES 

 
FISCALIZAÇÃO 
 
A fiscalização do cumprimento das normas previstas neste regime compete à Autoridade Tributária e à unidade 
com as atribuições tributárias, fiscais e aduaneiras da Guarda Nacional Republicana, cabendo também a esta 
última, conjuntamente com as restantes autoridades, designadamente a Polícia de Segurança Pública, prestar 
toda a colaboração que lhes for solicitada para o efeito.   
Os funcionários a quem incumbe a fiscalização consultam os elementos constantes da base de dados dos bens 
em circulação disponibilizada pela Autoridade Tributária, mediante acesso individual e certificado, e sempre que 
se verifiquem quaisquer infrações às normas do presente diploma, devem levantar o respetivo auto de notícia, 
salvo nos casos de atuação conjunta com outras autoridades, em que caberá aos funcionários desta autoridade 
levantar os autos de notícia a que haja lugar. 
 
 
INFRACÇÕES 
 
As infrações pela falta de emissão e imediata exibição do Documento de Transporte, no decurso da 
circulação dos bens, serão aplicadas ao remetente e ao transportador, e unicamente ao transportador (e não 
ao remetente), quando este seja o responsável pelo processamento do Documento de Transporte (situações 
de não aceitação dos bens pelo destinatário ou de alteração do destino dos bens no decurso do transporte), 
ou quando não indique o remetente dos bens.   
 
É considerado como não emissão do Documento de Transporte, quando não se tenha efetuado a 
comunicação à AT dos elementos desse documento, quando tal seja exigido.   
É ainda considerado como não emissão do Documento de Transporte, quando estes não tenham sido 
processados nos termos do artigo 5º ou 8º do RBC (por meios eletrónicos, informáticos ou em papel).   
É considerada falta de exibição imediata do Documento de Transporte, a não apresentação imediata do 
Código de Identificação pela comunicação à AT do DT através de transmissão eletrónica de dados.   
Esta falta de emissão ou de imediata exibição, também é aplicada ao Documento de Transporte emitido nos 
termos do RBC e do documento comprovativo do desalfandegamento, no caso de bens importados, e nas 
situações em que o remetente ou destinatário, que tenham efetuado transporte, não exerçam atividade em 
IVA, tenha cessado em IVA ou não tenham entregue as DP de IVA dos últimos 3 meses.   
 
A não exibição imediata do Documento de Transporte pelo transportador implicará, para além das respetivas 
coimas, a apreensão da viatura e bens transportados.   
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COIMAS E SANÇÕES 
 
- A falta de Documento de Transporte, nos moldes referidos no paragrafo anterior, determinam a aplicação de 
coima no valor entre 150 euros a 3750 euros para pessoas singulares, e 300 euros a 7.500 euros para 
pessoas coletivas.   
Se a infração for regularizada nos 15 dias seguintes à apreensão ou notificação, as coimas podem ser 
reduzidas para metade, não se aplicando as reduções previstas no artigo 29º do RGIT.   
Esta não exibição imediata do Documento de Transporte pelo transportador, implicará, para além da respetiva 
coimas, a apreensão da viatura e bens transportados.   
 
- A falta de menção no Documento de Transporte de que o destinatário ou adquirente não é sujeito 
passivo, determinará uma infração com coima para o remetente e transportador, em termos similares ao 
referido acima. Esta falta de menção no Documento de Transporte de que o destinatário ou adquirente não é 
sujeito passivo implicará, para além das respetivas coimas, a apreensão da viatura e bens transportados.   
 
- As omissões ou inexatidões praticadas nos Documentos de Transporte relacionadas com a:  
   - Falta de indicação do NIF do adquirente ou destinatário;  
   - Falta de indicação dos locais de carga e descarga, data e hora do início do transporte;  
   - Falta de menção ao DT global, nos documentos de transporte acessórios e folhas de obra;  
   - Falta de emissão do DT adicional das alterações ao local de destino e não aceitação dos  
                           bens pelo destinatário ou adquirente,   
Implicarão a aplicação das coimas previstas no nº 1 e 2 do artigo 119º do RGIT, aplicadas exclusivamente ao 
remetente, ou exclusivamente ao transportador para a última situação, coimas estas que variam entre 93,75 
euros e 5.625 euros para pessoas singulares e 187,50 euros a 11.250 euros para pessoas coletivas.  
Neste caso, poderá aplicar-se as reduções de coimas previstas no artigo 29º do RGIT. (cf. remissão do artigo 
19º do RBC).  
Estas situações não constituem infrações nos termos do artigo 14º do RBC, pelo que não serão determinadas 
coimas nos termos deste artigo, nem existirá apreensão de viaturas e bens.   
 

 
PREGUNTAS E RESPOSTAS FREQUENTES  (FAQ´s) 

(respostas já dadas pela Autoridade Tributária) 
 
Legenda – RBC (Regime dos Bens em circulação) 
 
1. Quem deverá processar o documento de transporte?   
 
Os documentos de transporte são processados pelos sujeitos passivos de IVA detentores dos bens antes do 
início da circulação nos termos do n.º 2 do artigo 2.º do presente diploma, i.e., o remetente ou detentor dos bens. 
 
 
2. O que pode ser considerado documento de transporte?   
 
A fatura, guia de remessa, nota de devolução, guia de transporte ou documentos equivalentes à guia de 
transporte.   
Já não podem servir como documentos de transportes as notas de vendas a dinheiro porque foi revogada a 
possibilidade de emitir documentos equivalentes a faturas.   
Na estrutura de dados do SAFT-PT, estão previstos como outros documentos de transporte apenas a guia de 
movimentação de ativos próprios e as guias de consignação. 
 
 
3. O que é a guia de transporte e quais as diferenças entre esta e uma guia de remessa ou outros 
documentos equivalentes?    
 
A guia de transporte é um documento de transporte previsto no art. 4.º do RBC.   
Este documento só é considerado documento de transporte se tiver os elementos exigidos no art 4.º do RBC.  
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Quanto às diferenças entre os outros documentos de transporte tais como, guias de remessa ou documentos 
equivalente, não existem diferenças no que respeita ao seu conteúdo podendo os nomes derivar de acordo com 
os usos comerciais. 
No entanto, chamamos a atenção que de acordo com o Decreto-Lei n.º 257/2007 de 16 de julho que estabelece 
o regime jurídico da atividade de transporte rodoviário de mercadorias existe um documento também designado 
como «Guia de transporte» que é um documento descritivo dos elementos essenciais da operação de transporte 
e que estabelece as condições de realização do contrato entre o transportador e o expedidor e que não deve ser 
confundido com a guia de transporte para efeitos fiscais prevista no RBC.   
Estes documentos emitidos nos termos do Regime Jurídico da Atividade de Transporte Rodoviário de 
Mercadorias não tem que cumprir os formalismos de emissão e comunicação previsto no RBC, tendo apenas 
que cumprir o exigido no normativo específico (Decreto-lei n.º 257/2007).  
 
 
4. O documento de transporte poderá ser elaborado pelo transportador?    
 
Sim, desde que o documento de transporte seja efetuado em nome e por conta do remetente.    
 
 
5. Quando é que a fatura poderá ser utilizada como documento de transporte? E os documentos 
equivalentes à fatura?   
 
A fatura poderá ser utilizada como documento de transporte em qualquer momento, ainda que a entidade 
normalmente utilize outro tipo de documentos de transporte (como guias de remessa).   
Neste caso, a fatura deverá conter os elementos obrigatórios para os documentos de transporte, tais como 
locais de carga e descarga e hora de início do transporte, devendo ser impressa em triplicado (sendo uma das 
vias destinada às autoridades de fiscalização).   
Já não podem servir como documentos de transportes as vendas a dinheiro porque foi revogada a 
possibilidade de emitir documentos equivalentes a faturas, pelo que, também não podem ser utilizados como 
documentos de transporte.   
 
 
6. Quando se deverá emitir um documento de transporte? Apenas quando exista uma venda de bens 
com transporte?   
 
Não. Existirá obrigatoriedade do processamento do documento de transporte ainda que não exista uma 
transmissão de bens, bastando apenas que estes se encontrem fora dos locais de produção, fabrico, 
exposição, armazéns, etc.   
Seja por motivos de vendas, doações, devoluções, afetações a uso próprio da empresa, incorporação em 
prestações de serviços, remessa à consignação ou simples transferências entre armazéns da empresa.    
 
 
7. Não sendo exigível um Documento de Transporte nos termos do RBC, como justificar os bens 
transportados?   
 
Deverá existir um qualquer meio de prova da proveniência e destino dos bens e da natureza e quantidade dos 
bens. (minutas em anexo)    
 
 
8. As faturas elaboradas pelo adquirente – autofacturação - podem ser consideradas como 
documentos de transporte?   
 
Sim, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo Regime dos Bens em Circulação, sejam emitidas até ao 
início do transporte e acompanhem os bens transportados.   
Quando emitidas por sistemas informáticos ficam dispensadas de comunicação à Autoridade Tributária como 
documento de transporte (a autofacturação tem que ser comunicada à AT como fatura). 
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9. Terá que ser emitido um documento de transporte para as transferências de bens entre armazéns da 
mesma empresa?   
 
Sim. O documento de transporte deverá ser emitido nos termos do Regime dos Bens em Circulação, em que o 
remetente e o destinatário serão o mesmo.  
O Documento de Transporte poderá ser emitido apenas em duplicado, pois o remetente e destinatário serão a 
mesma entidade.   
Lembramos que a impressão do documento pode ser dispensada se existir comunicação por transmissão 
eletrónica de dadas com obtenção do respetivo código de identificação.   
 
 
10. Terá que ser emitido um documento de transporte para as entregas de bens para simples 
operações de transformação, beneficiação, etc (vulgo “trabalho a feitio”)?   
 
Sim. O documento de transporte deverá ser emitido e comunicado nos termos do Regime dos bens em 
circulação, pelo remetente para o destinatário. Neste caso específico de trabalho a feitio, o remetente e o 
destinatário são sempre o mesmo sujeito passivo (de A para A).    
Quando os serviços estejam prontos e os bens sejam devolvidos ao dono da obra (ou entregues ao cliente 
final), o remetente dos bens é o prestador de serviços devendo para o efeito emitir e comunicar outro 
Documento de Transporte, com indicação expressa de que se trata de bens para simples trabalhos de 
transformação, beneficiação, etc. (de B para A ou para o cliente final)   
 
 
11. Qual o documento de transporte a utilizar pelos vendedores ambulantes e vendedores em feiras e 
mercados?   
 
O documento de transporte poderá ser substituído pela fatura de aquisição de bens, quando estes se 
destinem a venda de retalho, e esses vendedores estejam enquadrados no regime especial de isenção (art. 
53.º do CIVA) ou no regime dos pequenos retalhistas (art. 60.º do CIVA).   
Neste caso não se aplica a obrigatoriedade de emitir e comunicar os documentos das entregas efetivas.    
Se os vendedores estiverem enquadrados no regime normal de IVA devem emitir documentos de transporte 
globais e respetivos documentos adicionais das entregas efetivas.   
 
 
12. As transações intracomunitárias estarão abrangidas pela obrigação da emissão do documento de 
transporte do RBC?   
 
Não. No entanto dever-se-á atender a que caso o transporte intracomunitário seja acompanhado com os CMR 
(ou fatura intracomunitária, etc..) emitidos com os destinatários finais localizados em território nacional, ainda 
que o transporte seja efetuado até um armazém e expedidos desse armazém para os clientes finais noutra 
viatura ou noutro dia, o CMR continua a servir para acompanhar os bens continuando a não ser necessária a 
emissão de um DT nos termos do RBC. 
Outra situação diferente poderá ser a emissão do CMR com o destinatário do armazém logístico e 
posteriormente a expedição de bens para os clientes finais.  
Neste caso, no transporte posterior, os bens já terão que ter um DT nos termos do RBC.   
 
 
13. Os transportes de bens que se destinam à exportação estão abrangidos pela obrigação da emissão 
do documento de transporte do RBC?   
 
Não, desde que os bens sejam sujeitos a um destino aduaneiro (regimes de transito e exportação).   
Se os bens a exportar não estiverem sujeitos a tal regime, o transporte desses bens no território nacional 
deverá ser acompanhado de Documento de Transporte.  
 
 
14. Que tipo de documento deve acompanhar os bens importados em Portugal entre a estância 
aduaneira de desalfandegamento e o local do primeiro destino?   
 
É o documento probatório do desalfandegamento dos bens.    
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15. Que tipo de documento deve acompanhar os bens expedidos para Portugal de um outro Estado-
membro?   
 
Pode ser o documento do regime do transporte internacional, por exemplo o CMR.(Ver Ofício-Circulado nº 
30009/1999).    
 
 
16. Qual a data e hora do início do transporte a colocar no documento de transporte?   
 
Se não existir outra data expressamente mencionada, é a data do processamento do documento de 
transporte.   
Se for colocada uma data específica para o início do transporte, deve ser esta a data de início do referido 
transporte, podendo o documento ser processado em data anterior.   
A hora também deverá ser colocada e comunicada no Documento de Transporte antes do início do transporte, 
pelo que é importante saber a hora a que se pretende iniciar o transporte.    
 
 
17. Existe algum limite temporal entre a data de início e o final do transporte?   
 
Não existe qualquer limite. (OC 91919, de 21/10/87 / Informação Vinculativa - Proc. F254 2005021 de 
26/05/2006)   
Por exemplo, no carregamento de bens em viaturas no início da semana para distribuição aos clientes durante 
a semana, poderá utilizar-se um único documento global (se destinatários não conhecidos) para os 
transportes efetuados durante a semana. Note-se que se durante a semana, houver novo carregamento de 
bens na mesma viatura, ainda que o mesmo seja parcial, terá que emitir novo documento global.  
 
 
18. Quando, pela natureza dos bens os respetivos volumes não puderem ser transportados na mesma 
viatura, que Documento de Transporte haverá que processar?   
 
Deverá ser processado um documento de transporte por cada viatura, ainda que as mesmas circulem em fila 
na estrada.    
 
 
19. Como se processará o Documento de Transporte quando o adquirente for um não sujeito passivo 
de IVA?   
 
Regra geral quando o adquirente é um não sujeito passivo está excluído da obrigação de Documento de 
Transporte. No entanto, esta exclusão não se aplica a materiais de construção, artigos de mobiliário, 
máquinas elétricas, máquinas ou aparelhos recetores, gravadores ou reprodutores de imagem ou de som, 
quando transportados em veículos de mercadorias.   
Neste caso, o Documento de Transporte, deve conter o nome e domicilio do adquirente, não sendo obrigatório 
o NIF.  
O documento de transporte deverá incluir uma menção referindo que o adquirente é um não sujeito passivo.    
 
 
20. O que fazer quando não existam condições para determinar com exatidão as quantidades dos bens 
transportados antes do início do transporte? Ou quando existam diferenças entre as quantidades no 
início e fim do transporte?   
 
Não existem soluções objetivas para qualquer destas situações. 
Por exemplo, no caso de quebras ou evaporação dos bens transportados, deverá competir ao Sujeito Passivo 
a adoção de medidas para evitar tais situações, para assegurar iguais quantidades no início e final do 
transporte ou então comprovar que essas alterações são normais de acordo com as características do bem 
transportado.    
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21. E quanto à comunicação dos elementos do Documento de Transporte nas situações da questão 
anterior?   
 
Resposta idêntica à anterior.    
 
 
22. Os Documentos de Transporte devem conter a menção “Processado por computador”?   
 
Já não é necessária tal menção, pois foi revogada do RBC.    
 
 
23. O que se entende por designação usual dos bens? E qual o seu objetivo?    
 
A obrigação de indicar a designação usual dos bens transportados terá como objetivo o controlo dos bens.   
De qualquer forma, a AT tem entendido que a colocação de um código ou identificação similar que possibilite 
a correta e inequívoca identificação dos bens possa substituir essa designação usual (Despacho de 29/05/85, 
Proc. 30, E.N. 1137/85).   
Não serão contudo admitidas designações genéricas de bens ou expressões como “diversos”.    
 
 
24. E em relação às quantidades?   
 
A mera colocação do número de caixas e volumes não poderá substituir as unidades e outras medidas 
utilizadas na comercialização habitual dos próprios bens.   
Por exemplo, no transporte de garrafas de bebidas, para além da referência às caixas, há que referir a capacidade de 
cada garrafa e o número de garrafas.    
 
 
25. Quais as sanções a aplicar no caso de falta de emissão de Documento de Transporte adicional (em 
papel ou por outra via), por parte do transportador, da alteração do local de destino ou a não-aceitação 
imediata e total dos bens pelo adquirente?   
 
De acordo com o n.º 3 do art. 14.º, é unicamente imputada ao transportador a infração resultante da alteração 
do destino final dos bens ou a não-aceitação imediata e total dos bens, ocorrida durante o transporte, sem que 
tal facto seja por ele anotado (agora emissão de documento transporte adicional ainda que em nome do 
remetente).   
Tal situação fará imputar ao transportador coima prevista nos nº 1 e 2 do artigo 119º do RGIT (€  93,75 a €  
5625,00 ou o dobro para PC). Não haverá apreensão dos bens ou viaturas.    
 
 
26. Quais as sanções a aplicar no caso de falta de indicação do local de carga e descarga e/ou data e 
hora do início do transporte?   
 
Quando o Documento de Transporte não possua uma menção expressa a locais de carga e descarga e data 
de início do transporte presumem-se como tais os constantes do Documento de Transporte.   
Qualquer falta neste sentido constitui uma infração para o remetente dos bens nos termos dos nº 1 e 2 do 
artigo 119º do RGIT (€  93,75 a €  5625,00 ou o dobro para Pessoas Coletivas). Não haverá apreensão dos 
bens e viatura.    
 
 
27. Quais as sanções a aplicar no caso de falta de indicação do NIF do destinatário ou adquirente dos 
bens (SP de IVA)?   
 
Salvo quando esses destinatários ou adquirentes sejam desconhecidos, deve proceder-se à sua identificação, 
nomeadamente com indicação do NIF.    
Qualquer falta neste sentido constitui uma infração para o remetente dos bens nos termos dos nº 1 e 2 do 
artigo 119º do RGIT (€  93,75 a €  5625,00 ou o dobro para Pessoas Coletivas). Não haverá apreensão dos 
bens e viatura.    
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28. Quais as sanções a aplicar no caso de falta de referência ao documento global no Documento de 
Transporte/faturas das entregas efetivas ou folhas de obra?   
 
Deve ser sempre feita referência ao documento global no Documento de Transporte/faturas nas entregas 
efetivas ou folhas de obra.    
Esta falta constitui uma infração para o remetente dos bens nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 119º do RGIT 
(€  93,75 a €  5625,00 ou o dobro para PC). Não haverá apreensão dos bens e viatura.    
 
 
29. Existe obrigação de colocação da matrícula da viatura no Documento de Transporte do RBC?   
 
No RBC, e para efeitos fiscais, não existe qualquer obrigação de colocação da matrícula da viatura no 
documento de transporte embora possa ser colocada facultativamente.   
 
 
30. Como são emitidas e comunicadas à AT as entregas efetivas de bens ou consumos em serviços 
prestados, de bens incluídos em Documentos de Transporte globais? E as alterações aos locais de 
destino ou não aceitação de bens pelo adquirente?   
 
As alterações de local de destino nos documentos de transporte, ocorridas durante o transporte, a não-
aceitação dos bens pelo adquirente, as entregas efetivas quando o destinatário seja desconhecido no início do 
transporte e a incorporação de bens em prestações de serviço obrigam à emissão de um novo documento de 
transporte adicional.  
Esse documento de transporte adicional, enquanto Documento de Transporte subsidiário do Documento de 
Transporte inicial, é emitido em papel e deverá referenciar sempre o Documento de Transporte inicial.  
Não obstante a sua emissão em papel, esta não necessita de ser previamente comunicado à AT através do 
serviço telefónico, devendo, no entanto, o emitente inserir no Portal das Finanças até ao 5.º dia útil seguinte 
ao da emissão do Documento de Transporte adicional, os elementos do Documento de Transporte.   
Tratando-se de Documento de Transporte emitidos por alteração do local de destino ou por não-aceitação dos 
bens pelo adquirente, eles podem também ser emitidos:   
     1 – Pelas vias 1,2 e 4 se os sujeitos passivos utilizam, ou sejam obrigados a utilizar, 
programas informáticos de faturação certificados.  
    2 – Pelas vias 1,3 ou 4 se os sujeitos passivos utilizam programas informáticos 
produzidos internamente (dispensados de utilizar programas certificados nos termos da Portaria 363/2010, 
com redação da Portaria 22-A/2012).  
    3 – Pela via 4 se os sujeitos passivos não utilizam nem sejam obrigados a utilizar 
programas informáticos de faturação certificados (nem produzidos internamente).   
A utilização das vias de emissão expostas no parágrafo anterior, com a consequente atribuição do código de 
identificação, dispensa a impressão do Documento de Transporte e a necessidade de, até ao 5.º dia útil 
seguinte ao da emissão do Documento de Transporte adicional inserir no Portal das Finanças os dados dos 
Documento de Transporte.   
No que respeita à entrega efetiva dos bens quando o destinatário seja desconhecido ou haja incorporação de 
bens em prestações de serviços, não obstante a emissão destes documentos (Documento de Transporte, 
faturas, notas de entrega, folhas de obra, etc.) poderem ser feitas por vias eletrónicas/informáticas, eles 
devem ser sempre impressos em papel para, em ação de controlo, poder fazer-se a conferência dos dados do 
Documento de Transporte inicial, dos Documentos de Transporte parciais já emitidos e dos bens ainda em 
circulação.   
A inserção dos dados destes documentos no Portal das Finanças tem de ser efetuada ao 5.º dia útil seguinte 
ao da sua emissão, podendo esta ser efetuada através de ficheiro informático.   
Na inserção é necessário “chamar” a fatura global e inserir os seguintes dados: 
     - Sujeito Passivo;    
     - Local;  
     - Data;  
     - Quantidade  
     - Tipo de bem;  
     - nº ainda que não exista sequencia 
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31. E quando não exista acesso a meio telefónico, no decurso desses transportes, como se efetua a 
comunicação?    
 
Este problema já não se colocará, face às alterações da LOE para 2013, que estabelecem que a 
comunicação à AT dessas situações apenas seja efetuada por inserção no Portal das Finanças até ao 5º dia 
útil seguinte ao transporte.   
 
 
32. Quando se deverá efetuar a comunicação dos elementos do DT à AT?    
 
Essa comunicação, regra geral, deve ser sempre efetuada antes do início do transporte. No entanto existem 
algumas particularidades, pelo que podemos dividir a resposta em:   

•  Documento de Transporte inicial (Documentos de Transporte “normais” e globais) a comunicação é 
sempre efetuada antes do início do transporte por transmissão eletrónica de dados (Webservice, ficheiro 
SAFT ou portal das finanças) com obtenção do código de identificação ou por serviço telefónico quando 
for o Documento de Transporte for emitido em papel tipográfico ou em caso de inoperacionalidade.  
•  Nos Documentos de Transporte adicionais, que se aplicam às alterações de locais de descarga e da 
não-aceitação dos bens, a comunicação é efetuada apenas por inserção dos dados destes documentos 
no Portal das Finanças até ao 5.º dia útil seguinte ao da sua emissão, quando emitida em papel 
tipográfico. Se estes documentos forem emitidos por via informática a comunicação pode ser feita antes 
do início do transporte por transmissão eletrónica de dados (Webservice, ficheiro SAFT ou portal das 
finanças) com obtenção do código de identificação.     
•  Nos documentos das entregas efetivas de bens ou consumos em serviços, estes devem ser 
comunicados por inserção no Portal das Finanças, até ao 5.º dia útil seguinte ao da emissão do 
Documento de Transporte, podendo esta ser efetuada através de ficheiro informático.   

 
 
33. Quando for um transportador (diferente do remetente dos bens) ou adquirente a efetuar o transporte 
dos bens, quem deverá efetuar a comunicação dos elementos do Documento de Transporte à AT antes 
do início do transporte? 
 
A obrigação cabe a quem emitir o documento de transporte, ou seja, o sujeito passivo transmitente dos bens ou 
a entidade adquirente que tome posse dos bens antes do início do transporte.   
O transportador não pode emitir o Documento de Transporte nem efetuar a comunicação ainda que seja ele a 
elaborar o documento de transporte em nome do remetente (que pode ser o adquirente).    
 
 
34. Os documentos de transporte emitidos informaticamente devem cumprir com a Portaria da 
facturação, isto é serem emitidos por programas informáticos certificados pela AT?    
 
De acordo com a Portaria n.º 22 – A /2012, de 24 de janeiro, os documentos de transporte emitidos 
informaticamente em programas informáticos de faturação certificados devem conter a assinatura prevista nos 
termos do artigo 6.º da referida Portaria.    
Esta Portaria estabelece a obrigatoriedade de emissão de faturas por sistemas informáticos certificado, mas no 
entanto não obriga à emissão de Documento de Transporte em suporte informático nas mesmas condições que 
exige para as faturas, referindo apenas que quem emita Documento de Transporte em programas certificados 
tem que respeitar as regras daquela portaria. 
No entanto, face às novas obrigações de comunicação existirão outras limitações que vão condicionar as opções 
de emissão dos Documentos de Transporte, em resumo:   
 
   - Os sujeitos passivos que utilizem, ou sejam obrigados a utilizar, programas informáticos de 
faturação certificados devem proceder à emissão dos documentos de transporte, apenas pelas seguintes vias: 
       -  Por via eletrónica, desde que garantida a autenticidade e integridade do 
conteúdo dos documentos (p.e. através de aposição de assinatura eletrónica avançada ou emissão pelo sistema EDI); 
       - Pelo próprio programa de computador certificado pela AT;  
       - Através do Portal das Finanças (e-Fatura). 
 
   - Os sujeitos passivos que utilizem programas informáticos produzidos internamente 
(dispensados de utilizar programas certificados nos termos da Portaria 363/2010, com redação da Portaria 22-
A/2012) devem proceder à emissão de Documento de Transporte, apenas pelas seguintes vias: 
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      -  Por via eletrónica, desde que garantida a autenticidade e integridade do 
conteúdo dos documentos (p.e. através de aposição de assinatura eletrónica avançada ou emissão pelo sistema EDI); 
       - Pelo próprio programa de computador produzido internamente 
       - Através do Portal das Finanças (e-Fatura);  
       - Manualmente em papel, utilizando-se impressos de tipografia autorizada. 
 
  - Os sujeitos passivos que não utilizem nem sejam obrigados a utilizar programas informáticos de 
faturação certificados (nem produzidos internamente), devem proceder à emissão de Documento de Transporte, 
apenas pelas seguintes vias: 
 
      - Através do Portal das Finanças (e-Fatura);  
       - Manualmente em papel, utilizando-se impressos de tipografia autorizada. 
 
 
35. Todos os elementos obrigatórios das faturas devem ser inseridos através do programa de 
computador. Quando o Documento de Transporte não for a fatura é que se podem inserir elementos 
manualmente (por exemplo a hora)?    
 
Não, todos os elementos devem ser inseridos através do programa informático incluindo a hora para que os 
mesmos possam ser comunicados.    
 
 
36. Qual o procedimento para verificar se o remetente excede ou não os 100.000 euros de volume de 
negócios? E como se comprova tal situação na estrada?    
 
Não existe qualquer procedimento específico previsto para isso.   
No entanto, de acordo com o art. 13.º, as ações de fiscalização do cumprimento dos requisitos do RBC são da 
competência da Autoridade Tributária e aduaneira (AT) e da unidade com as atribuições tributárias, fiscais e 
aduaneiras da Guarda Nacional Republicada (GNR).  
Estas entidades devem consultar a base de dados da AT para verificação do cumprimento das obrigações deste 
RBC, nomeadamente a realização da comunicação ou respetiva dispensa.    
 
 
37. Quando a comunicação dos elementos do Documento de Transporte for efetuada por telefone, como 
se comprova a realização dessa comunicação (nomeadamente no decurso do transporte) se não existe 
um código de identificação?    
 
Está previsto existir a atribuição de um código na comunicação telefónica. Este código não permite a dispensa 
de impressão do Documento de Transporte que acompanha os bens.   
 
 
38. Se não for possível proceder à emissão do Documento de Transporte através de programa de 
computador ou via eletrónica, por inoperacionalidade do sistema informático do sujeito passivo ou por 
impossibilidade de acesso ao sistema, poder-se-á emitir o Documento de Transporte em papel 
tipográfico?    
 
Sim. Poderá emitir um Documento de Transporte em papel tipográfico utilizando uma série distinta para o 
efeito.   
A comunicação dos elementos desse Documento de Transporte é efetuada via serviço telefónico, com 
inserção no Portal das Finanças até ao 5º dia útil seguinte.    
 
 
39. Se não for possível proceder à comunicação dos elementos do Documento de Transporte, por 
inoperacionalidade do sistema de comunicações da AT, o que fazer?    
 
A comunicação dos elementos desse Documento de Transporte poderá ser efetuada via serviço telefónico, 
desde que o operador de comunicações confirme tal inoperacionalidade, com inserção no Portal das Finanças 
até ao 5º dia útil seguinte.    
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40. Que elementos do Documento de Transporte serão comunicados através do serviço telefónico?   
 
Apenas os elementos essenciais do próprio documento (Nº de Documento de Transporte – últimos 4 dígitos; 
data e hora de início; NIF do adquirente se obrigatório).  
Os restantes elementos do Documento de Transporte (por exemplo: bens e quantidades, locais de carga e 
descarga) serão comunicados através da inserção no Portal das Finanças até ao 5.º dia útil seguinte. 
 
 
41. Quando efetuar a comunicação dos elementos do Documento de Transporte por transmissão 
eletrónica de dados, terei que imprimir em papel o Documento de Transporte?    
 
Neste caso não é necessário. O código de identificação substitui o Documento de Transporte impresso em 
papel, mesmo para efeitos de fiscalização no decurso do transporte, exceto no documento de transporte 
global.    
 
 
42. Se a fatura for utilizada como Documento de Transporte e acompanhar os bens, terei que efetuar a 
comunicação à AT?    
 
Neste caso fica dispensado de efetuar a comunicação do Documento de Transporte desde que a fatura seja 
emitida por via eletrónica, através de programa de computador certificado ou gerado internamente (se a fatura 
for emitida manualmente permanece a obrigação de comunicar o Documento de Transporte).    
 
 
43. É possível emitir diferentes séries de Documento de Transporte?    
 
Sim, efetuando-se a distinção através de prefixo ou sufixo na numeração do Documento de Transporte.    
 
 
44. O transportador terá que efetuar o processamento do Documento de Transporte (e comunicação à 
AT)?    
 
O transportador não pode emitir o Documento de Transporte nem efetuar a comunicação ainda que seja ele a 
elaborar o documento de transporte em nome e por conta do remetente.    
 
 
45. Qual a sanção a aplicar em casos de impressão tipográfica dos Documento de Transporte em 
tipografias não autorizadas?    
 
A coima prevista varia entre 750 e 37.500 euros, para os adquirentes e emitentes desses documentos e para 
quem os forneça (dobro para Pessoas Coletivas). 
 
 
46. Como proceder à requisição dos impressos tipográficos dos Documentos de Transporte?    
 
A requisição deverá ser efetuada por escrito (sem qualquer formalismo próprio) mas deve conter, pelo menos, 
os seguintes elementos: nome ou denominação social, número de identificação fiscal, concelho e distrito da 
sede ou domicílio da tipografia e dos adquirentes, documentos fornecidos, respetiva quantidade e numeração 
atribuída.    
 
 
47. Quem é responsável pela comunicação à AT das requisições de Documentos de Transporte em 
papel tipográfico?   
 
É a tipografia, previamente à respetiva impressão, através de inserção da referida requisição no Portal das 
Finanças, com os elementos identificativos dos adquirentes e as gamas de numeração dos impressos.   
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48. Quando o transportador estiver em posse do Código de identificação e não possuir o Documento 
de Transporte impresso em papel, como podem as entidades fiscalizadoras averbar no original a 
recolha do duplicado?    
 
De acordo com novas regras, já não é necessário a recolha do duplicado e averbamento no original pois o 
documento já está comunicado às entidades fiscais.    
Esta realidade só é suscetível de ser verificada quando o Documento de Transporte for emitido em papel.   
 
 
49. A numeração dos documentos de transporte continuará a ser restringida a 11 dígitos?   
 
Não, conforme alteração do nº 2 do artigo 5º do RBC.   
 
 
50. Quando uma empresa transporta bens do seu ativo fixo tangível terá que emitir um Documento de 
Transporte? Por exemplo quando transporta um portátil na sua viatura?   
 
Não, porque está excluída da obrigação de Documento de Transporte nos termos do art.º. 3.º do RBC.   
Como comprovar (ver minuta em anexo)  
 
 
51. Um agricultor quando transporta bens que acabou de colher na sua exploração para o seu 
armazém tem que emitir um Documento de Transporte? E se o agricultor for entregar os bens por si 
produzido à cooperativa ou a um armazenista?   
 
Não, porque está excluída da obrigação de Documento de Transporte nos termos do art.º 3.º do RBC, quando 
o transporte for efetuado por si por sua conta.   
Como comprovar (ver minuta em anexo).    
 
 
52. Um agricultor quando transporta fatores de produção para a sua exploração por exemplo adubos e 
fertilizantes tem que emitir um Documento de Transporte?   
 
Sim, está obrigado a emitir e a comunicar o Documento de Transporte.    
Neste caso deve ser emitido um Documento de Transporte global nos termos do n.º 6 do art.º 4.º, seguido da 
folha de obra.   
Sem prejuízo de poder estar dispensado da comunicação se tiver obtido no ano anterior um volume de 
negócios igual ou inferior a 100.000,00 €.    
 
 
53. E se o agricultor não utiliza a totalidade das “sacas” de adubos que transportou para a exploração?   
 
Essa situação é aferida por diferença entre o Documento de Transporte global e os documentos de consumo 
de bens (folhas de obra).    
 
 
54. A devolução de bens com guia ou nota de devolução emitida pelo adquirente dos bens serve de 
guia de transporte e dispensa a comunicação prevista no RBC à semelhança do que acontece com a 
fatura?   
 
Sim, serve como documento de transporte nos termos do RBC. 
No entanto não dispensa a comunicação à AT devendo o sujeito passivo comunicar.  
 
  
55. A fatura simplificada pode ser utilizada como Documento de Transporte à semelhança do que 
acontece com a fatura?  
 
Não, porque o RBC apenas permite que a utilização de uma fatura emitida com os elementos previstos no n.º 5 
do art.º 36.º do CIVA. Alias, os elementos que constam da fatura simplificada, não coincidem com os exigíveis 
nos Documentos de Transporte.    
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56. A fatura/recibo pode servir de Documento de Transporte?   
 
Sim, a fatura/recibo contém todos os elementos exigidos no n.º 5 do art.º 36.º do CIVA e poderá servir de 
Documento de Transporte, desde que contenha os restantes elementos exigidos no art.º 4.º do RBC.   
 
 
57. Na distribuição de pão “porta a porta”, quando o padeiro sai do seu estabelecimento e não conhece 
os destinatários, à medida que vai distribuindo o pão como deve proceder?   
 
Deve emitir um documento de transporte global processado por qualquer das vias (eletrónica ou manual) 
Qualquer que seja a via utilizada para o processamento, os documentos de transporte globais devem ser 
sempre impressos em papel (3 exemplares) e acompanhar os bens, ainda que exista o código de identificação.  
No momento das entregas efetivas de bens, deverá ser emitido um documento “definitivo” por cada entrega, com 
referência expressa ao documento de transporte global.  
Este documento “definitivo” poderá ser uma fatura.   
O documento das entregas efetivas deverá ser processado em duplicado, servindo este para justificar a saída 
dos bens, emitido sem qualquer formalismo nos termos do RBC.   
Estes documentos das entregas efetivas são comunicados por inserção no Portal das Finanças (e-Fatura), até 
ao 5.º dia útil seguinte ao das entregas efetivas.  
 
 
58. Na distribuição de pão por padarias a sujeitos passivos, encomendadas ou adquiridas 
antecipadamente, sendo conhecido o destinatário como deverá proceder nos termos do RBC? 
 
Neste caso como os destinatários são conhecidos devem ser emitidos e comunicados DT para cada uma das 
encomendas ou vendas.   
 
 
59. E se na distribuição dos pães ao destinatário, um adquirente que encomendou 20 pães só quer 
ficar com 10, como proceder?     
 
A não-aceitação dos bens pelo adquirente, obrigam à emissão de um novo documento de transporte adicional. 
A não-aceitação dos bens pelo destinatário pode ser total ou parcial.   
Esse documento de transporte adicional (DT subsidiário) deverá incluir a identificação da alteração e o 
documento alterado (anteriormente estas alterações eram anotadas no próprio documento de transporte). 
Por regra, estes elementos são comunicados por inserção no Portal das Finanças, até ao 5.º dia útil seguinte 
ao da emissão do DT adicional, quando for emitido manualmente em papel tipográfico (via 5).   
Estas alterações não são comunicadas à AT através do serviço telefónico, ainda que se trate de um 
documento emitido em papel.    
Caso sejam emitidos pelas vias 1 a 4, as alterações são comunicadas de imediato por transmissão eletrónica 
de dados (via eletrónica, envio de ficheiro SAFT ou através do portal das finanças), antes da alteração do 
transporte, e poder-se-á utilizar o código para acompanhar os bens.     
 
 
60. Na distribuição de gás porta a porta quer para particulares quer para sujeitos passivos como é que 
se deve proceder? 
 
Regra geral, o gás está previamente encomendado pelo destinatário, pelo que devem ser emitidos e 
comunicados Documentos de Transporte para cada uma das encomendas ou vendas.   
No entanto se o distribuidor transportar garrafas de gás sem destinatário, antes do início do transporte deve 
emitir um documento de transporte global processado por qualquer das vias (eletrónica ou manual).    
Qualquer que seja a via utilizada para o processamento, os documentos de transporte globais devem ser 
sempre impressos em papel (3 exemplares) e acompanhar os bens, ainda que exista o código de 
identificação.   
À medida das entregas efetivas de bens, deverá ser emitido um documento “definitivo” por cada entrega, com 
referência expressa ao documento de transporte global.  
Este documento “definitivo” poderá ser uma fatura.   
O documento das entregas efetivas deverá ser processado em duplicado, servindo este para justificar a saída 
dos bens, emitido sem qualquer formalismo nos termos do RBC.   
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Estes documentos das entregas efetivas são comunicados por inserção no Portal das Finanças, até ao 5.º dia 
útil seguinte ao das entregas efetivas.   
Na inserção é necessário “chamar” a fatura global e inserir os seguintes dados;  
   - Sujeito Passivo;  
   - Local;  
   - Data;  
   - Quantidade  
   - Tipo de bem;  
   - nº ainda que não exista sequencia   
Por último, se a distribuição das garrafas de gás forem para particulares, desde que previamente adquiridos, 
ficam excluídas da obrigação de ser acompanhado por documento de transporte emitido nos termos do RBC 
nos termos do art.º 3.º. 
 
   
61. Uma empresa de reparação de eletrodomésticos quando vai buscar os equipamento a casa dos 
clientes por exemplo máquinas de lavar roupa tem que emitir Documento de Transporte?   
 
Não, atendendo a que os bens transportados se destinem apenas a serem objeto de reparação dessa 
empresa de prestação de serviços e os mesmos são propriedade dos seus clientes, não ficam obrigados à 
emissão do documento de transporte nos termos do Regime de Bens em Circulação (ver Despacho de 14-11-
2008 - Processo: F254 2007087 do CIVA).   
Este transporte deve ser acompanhado por um documento que comprove a natureza, proveniência e destino 
dos bens, nomeadamente com uma menção expressa de que se trata de bens para reparação.    
 
 
62. Sou fornecedor de um exportador nacional e coloco os bens no armazém de exportação ou no 
porto de embarque (ou noutro local previsto no art.º 6.º do Decreto-lei 198/90), nesse transporte posso 
aplicar a exclusão de RBC?    
 
Sim, porque esses bens são expedidos diretamente para um destino aduaneiro de exportação, desde que 
cumpridos todos os requisitos do artigo 6º do DL 198/90.    
 
 
63. Como deve proceder um fornecedor de tabaco que tem máquinas de distribuição automática em 
vários estabelecimentos comerciais quando vai proceder ao abastecimento dessas máquinas?   
 
O fornecedor de tabaco quando sai do seu armazém com várias caixas não sabe as quantidades a abastecer 
em cada máquina, devendo emitir um documento de transporte global processado por qualquer das vias 
(eletrónica ou manual).    
Qualquer que seja a via utilizada para o processamento, os documentos de transporte globais devem ser 
sempre impressos em papel (3 exemplares) e acompanhar os bens, ainda que exista o código de 
identificação. 
No momento das entregas efetivas de bens, deverá ser emitido um documento “definitivo” por cada entrega, 
com referência expressa ao documento de transporte global.  
Este documento “definitivo” poderá ser uma fatura.   
O documento das entregas efetivas deverá ser processado em duplicado, servindo este para justificar a saída 
dos bens, emitido sem qualquer formalismo nos termos do RBC.   
Estes documentos das entregas efetivas são comunicados por inserção no Portal das Finanças, até ao 5.º dia 
útil seguinte ao das entregas efetivas.   
 
 
64. Na distribuição de pão por padarias a consumidores finais, encomendadas ou adquiridas 
antecipadamente, sendo conhecido o destinatário como deverá proceder nos termos do RBC? 
 
O transporte de pão efetuado por retalhistas para distribuição ao domicílio de consumidores finais, desde que 
previamente adquiridos, fica excluído da obrigação de ser acompanhado por documento de transporte emitido 
nos termos do RBC.  
Mas o transporte de pão da fábrica efetuada pelo produtor para os retalhistas deverá ser acompanhado por 
um documento de transporte.   
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65. Quais as obrigações duma IPSS que distribui refeições ao domicílio aos seus utentes, em relação 
ao transporte dessas refeições?    
 
Neste caso como os destinatários, as quantidades e os locais de descarga são conhecidos devem ser 
emitidos e comunicados os Documentos de Transporte para cada uma das refeições transportadas.   
 
 
66. Quais as obrigações duma IPSS que efetua serviços de limpeza ao domicílio dos seus utentes, em 
relação ao transporte dos produtos para a realização dessa prestação de serviços?   
 
A IPSS quando sai do seu local de carga com vários produtos de limpeza não sabe as quantidades a consumir 
em cada domicílio, devendo emitir um documento de transporte global processado por qualquer das vias 
(eletrónica ou manual).  
Qualquer que seja a via utilizada para o processamento, os documentos de transporte globais devem ser 
sempre impressos em papel (3 exemplares) e acompanhar os bens, ainda que exista o código de 
identificação.   
No momento do consumo dos produtos de limpeza, deverá ser emitido uma folha de obra por cada serviço, 
com referência expressa ao documento de transporte global.   
A folha de obra deve ser emitida sem qualquer formalismo nos termos do RBC.   
Estas folhas de obra são comunicadas por inserção no Portal das Finanças, até ao 5.º dia útil seguinte à 
realização dos serviços de limpeza.   
 
 
67 – As guias da DGV (Direção Geral Veterinária) que acompanham os animais do produtor (ao 
entreposto, ao matadouro ou entre explorações), são o suficiente como meio de prova ou deverá 
implementar-se outro procedimento?   
 
Se o transporte é efetuado pelo produtor ou por sua conta encontra-se excluído da obrigação de emissão de 
Documento de Transporte nos termos do RBC.  
Neste caso como é importante comprovar a natureza, proveniência e destino dos bens, o documento da DGV 
poderá servir como meio de prova.    
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DOCUMENTO INDIVIDUAL DE ENTREGAS 
EFETIVAS nº____ 

Original / Duplicado 
(n.º 6, alínea a) do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 147/2003, de 11 de julho) 

 

Data:  Documento de 
Transporte Global nº  

Local de 
descarga: 

 

 
IDENTIFICAÇÃO DOS INTERVENIENTES 

Fornecedor: 
 

Nome NIF 
  
Endereço:  

 
Cliente: 
 

Nome NIF 
  
Endereço:  

 
IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ENTREGUES 

 
Quantidades Designação dos bens entregues 

  
  
  
  
  
  
  

 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O novo regime dos bens em circulação 2013 

  
                        Página 24 de 25 

 

DOCUMENTO COMPROVATIVO DO TRANSPORTE DOS 
PRODUTOS AGRÍCOLAS, APÍCULAS, SILVÍCOLAS OU DE 

PECUÁRIA 
(n.º 1, alínea d) e n.ºs 3 e 4 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 147/2003, de 11 de julho) 

   
 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR 
 

Nome NIF 
  
Endereço:  

 
O produtor acima identificado, através do presente documento, declara que os bens 
transportados por sua conta e abaixo indicados, são provenientes da sua exploração situada; 
 

Endereço do 
local da 
Exploração: 

 
 

 
E têm como destino o seguinte local; 
 

Endereço do 
local de 
Destino: 

 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS TRANSPORTADOS 
 

Quantidades Designação dos bens entregues 
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

Data de emissão, __/________/______ 
 
 

O Declarante 
 
 
 

_________________________________________ 



O novo regime dos bens em circulação 2013 

  
                        Página 25 de 25 

 

DOCUMENTO COMPROVATIVO DO TRANSPORTE DE 
BENS PERTENCENTES AO ATIVO FIXO TANGIVEL 

(n.º 1, alínea C) e n.ºs 3 e 4 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 147/2003, de 11 de julho) 
   
 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO (Sujeito Passivo) 
 

Nome NIF 
  
Endereço:  

 
O proprietário (sujeito passivo), através do presente documento, declara que os bens 
transportados e abaixo indicados, são provenientes do seu ativo fixo tangível (bens de 
equipamento), mais declarando que o seu transporte; 
 

Endereço do 
local do início 
de Transporte: 

 
 

 
E têm como destino o seguinte local; 
 

Endereço do 
local do 
destino de 
Transporte: 

 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS TRANSPORTADOS 
 

Quantidades Designação dos bens entregues 
  
  
  
  
  
  
  

 
 

Data de emissão, __/________/______ 
 
 

O Declarante 
 
 
 

_________________________________________ 


