COMUNICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE TRANSPORTE VIA SAFT-PT
Criar as guias e fechar tendo em atenção que a data/hora de inicio de transporte em cada um dos
documentos a comunicar tem que ser superior à data/hora da comunicação à AT.

1. Extrair o ficheiro SAFT-PT dos documentos de transporte (Guias).
Utilitários -> Auditoria fiscal -> SAFT Guias

2. Comunicar as guias (enviar ficheiro e receber resultado).
Abrir o navegador de internet em www.portaldasfinancas.gov.pt ou
Atalho: premir botão direito do rato no botão «E-Fatura».
No portal e-fatura selecione o botão «remetente dos bens». Identifique-se e selecione a opção
«Comunicação por ficheiro». De seguida selecione o ficheiro e enviar na caixa de diálogo e
prima «Submeter».
Logo após o envio com sucesso aparece o botão para «Download resultado processamento».
Prima-o e depois escolha o nome e a pasta para guardar o ficheiro de resposta. No caso de no
computador existir mais do que um programa emissor de guias deve personalizar o nome do
ficheiro para não o importar no passo seguinte na empresa indevida.

3. Integrar o ficheiro de resultado da AT.
Utilitários -> Auditoria fiscal -> Integrar Resposta Guias AT
Na caixa de diálogo procure o ficheiro recebido no ponto anterior e abra-o. Os códigos AT de
identificação dos documentos incluídos no ficheiro são imediatamente integrados nos documentos
correspondentes. Ao imprimir, o código AT deverá aparecer no canto inferior direito da caixa do
local de descarga. Após a integração bem-sucedida pode apagar o ficheiro de resposta ou movêlo para outra pasta para facilitar a sua pesquisa.
Para comunicar as Guias via SAFT necessita de ter instalado o Java e um navegador de internet compatível
e com este suplemento ativado (Internet Explorer).
Na Gestão de Utilizadores do portal das finanças podem ser criados utilizadores com permissão de
comunicação de documentos de transporte (WDT).
Sendo este processo mais demorado do que via webservice, deve ser indicada uma hora superior à atual
para a prevista do início de transporte. Se a hora da comunicação for posterior à data do inicio de
transporte, não receberá o código AT da guia. A hora do computador tem que estar certa.

