
Ter em atenção os seguintes comentários na geração do ficheiro SAF-T PT 
 

 

Gerar Ficheiro SAF-T PT no PowerGest Plus 

  

 Possibilidade de gerar o ficheiro vigente em 2008 e 2009 e o que passou a estar em vigor 

a partir de 1 de Janeiro de 2010; 

 

 Caixa de parâmetros para o SAF-T PT de 2010 é muito idêntica. 

Passou a poder exportar o ficheiro em parciais (por períodos mensais completos), através 

da flag Dividir Ficheiro; 

 

Alterações ao Powergest: 



 Ficha da empresa passou a dispor de um separador com dados relativos à exportação do 

ficheiro SAF-T PT 

 

 Só para o SAF-T PT de 2010, as configurações do IVA (Contabilidade - SNC - IVA) 

passaram a ser diferentes: 

Descritivo: Passou a ser o código do país de acordo com a norma ISO 3166-1 alpha-2 

(em anexo). 

                 Para as regiões autónomas da Madeira e Açores passará a ser 

respectivamente, PT-MA e PT-AC 

Tipo de Taxa de Imposto: Deverá ser sempre preenchido com  

 "RED" - Taxa Reduzida;  

 "INT"   - Taxa Intermédia;  

 "NOR" - Taxa Normal;  

 "ISE"   - Isenta;  

 "OUT"  - Outros  



          

 



 Na Venda a Dinheiro (VDC) quando Cliente Genérico, nos dados do cliente passou a poder 

especificar se é Consumidor Final; 

 

  
  

Recomendações para uma exportação do ficheiro SAF-T PT sem 
erros: 

 A tabela dos Países do Powergest Plus deverá estar preenchida de acordo com a norma 

ISO 3166-1 alpha-2 (http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements) 

Em anexo segue uma folha de excel com a respectiva informação à data de 25 de 

http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements


Fevereiro de 2010. 

 

 A tabela das Moedas do Powergest Plus deverá estar preenchida de acordo com a norma 

ISO 4217 (http://www.iso.org/iso/currency_codes_list-1) 

Em anexo segue uma folha de excel com a respectiva informação à data de 25 de 

Fevereiro de 2010. 

 

 

 Campos de Nº de Contribuinte (empresa, clientes, fornecedores, etc...) não devem ser 

preenchidos com espaços ou ifem, nem com o prefixo do país. 

Situação incorrecta: 

http://www.iso.org/iso/currency_codes_list-1


 

 



Situação correcta: 

 


