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Data: 09/01/2014 

Assunto: Comunicação do Inventário de Existências à AT 

 

Exmos. Srs.: 

Os nossos melhores cumprimentos. 

O Software que V.Exas estão a utilizar está já devidamente preparado para efetuar a comunicação legalmente 

imposta do inventário de existências à AT. 

A operação de “Comunicação do Inventário de Existências à AT” deverá ser efetuada no Portal das Finanças - E-

Fatura, introduzindo o ficheiro gerado pela aplicação ERP.eticadata. 

 

Para gerar o referido ficheiro deve seguir os seguintes passos: 

 

 No Menu da Aplicação, escolha a opção “Base” seguida da opção “Utilitários” e abra a opção Comunicação 

do Inventário de Existências à AT. 

 

 

De seguida pode optar por gerar um ficheiro do tipo “CSV” ou “XML”. O primeiro é indicado para quando a opção 

pretendida é o registo manual efetuado pelas contagens físicas de inventário; o segundo de acordo com a 

informação registada na aplicação Eticadata realiza a contagem de forma automática e não possibilita editar o 

ficheiro gerado.   

https://faturas.portaldasfinancas.gov.pt/home.action
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1. Ficheiro CSV 

 Na janela de Comunicação do Inventário de Existências à AT, seleciona o formato do ficheiro “CSV”, de 

seguida a opção “Gerar Ficheiro”, e a aplicação gera um ficheiro que permite consultar em Microsoft Excel. 

  

 

 

 Na grelha das categorias deve ser indicada a correspondente classificação AT conforme indicado na última 

página deste documento. 
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 O aspeto do ficheiro Microsoft Excel gerado, onde é possível a confirmação dos valores que serão 

comunicados à AT, e onde é permitido pontuais adaptações à realidade física dos artigos: 
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 No caso do pretendido ser inserir manualmente as contagens físicas efetuadas na íntegra, na janela de 

Comunicação do Inventário de Existências à AT, seleciona o formato do ficheiro “CSV”, e opta pela opção 

“Sem quantidades”.  

 

 

 

 Na grelha das categorias deve ser indicada a correspondente classificação AT conforme indicado na última 

página deste documento. 
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 O aspeto do ficheiro Microsoft Excel gerado, onde é necessário inserir as contagens físicas realizadas será o 

seguinte: 
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2. Ficheiro XML 

 Na janela de Comunicação do Inventário de Existências à AT, seleciona o formato do ficheiro “XML”, de 

seguida a opção “Gerar Ficheiro”. A aplicação gera um ficheiro que não permite consulta. Aconselhamos a 

gerar o ficheiro primeiramente em formato CSV, efetuar a sua respetiva conferência para validar se está de 

acordo com o inventário realmente e pretendido, de seguida, e estado tudo em plena conformidade, efetuar 

o seu envio no portal da AT. 

 

 
 

 Na grelha das categorias deve ser indicada a correspondente classificação AT conforme indicado na última 

página deste documento. 

 

 

Sem mais de momento, ficamos desde já disponíveis para qualquer esclarecimento adicional. 

ABS Informática. 
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ANEXO: Informação a comunicar 

 


