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1.

Introdução

Com a publicação da Lei n.º 82-B/2014, de 31 dezembro, que aprova o Orçamento do Estado para o
ano de 2015 que introduziu alterações ao Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto, foi estabelecida
a obrigatoriedade de comunicação dos inventários à AT pelas pessoas, singulares ou coletivas, que
tenham sede, estabelecimento estável ou domicílio fiscal em território português, que disponham
de contabilidade organizada e que, nos termos das normas contabilísticas em vigor, estejam
obrigadas à elaboração de inventário.
Ficam dispensadas da obrigação de comunicação as pessoas cujo volume de negócios do exercício
anterior ao da referida comunicação não exceda 100 000 €.
A comunicação de inventários terá de ser efetuada à AT até ao dia 31 de janeiro, por transmissão
eletrónica de dados, do inventário respeitante ao último dia do exercício anterior, tendo sido a
primeira entrega a 31 de janeiro de 2015.
Relativamente às pessoas que adotem um período de tributação diferente do ano civil, a
comunicação referida no número anterior deve ser efetuada até ao final do 1.º mês seguinte à data
do termo desse período.
Nos termos do artigo 3.º-A do Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto, a comunicação dos
inventários é efetuada por transmissão eletrónica de dados através de ficheiro com características e
estrutura definida na Portaria n.º 2/2015, de 6 de janeiro.
A

desenvolveu um novo componente aplicacional, baseado em tecnologia browser, com o

objetivo de fazer a comunicação dos inventários, o qual permite automatizar a criação do ficheiro
XML a entregar no Portal e-factura, criando eficiência no referido processo de reporte de inventários.
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Esta aplicação inclui-se no portfólio de aplicações de comunicação com a Autoridade Tributária,
sendo residente no mesmo ambiente aplicacional, otimizando assim vários processos e ligações à
base de dados.
É possível utilizar esta aplicação, assim como todas as aplicações de comunicação com a Autoridade
Tributária disponibilizadas pela

, com qualquer aplicação ERP de mercado.

A aplicação InnergyLegals permite efetuar a geração de ficheiros XML para a Comunicação de
Inventários em conformidade com as últimas atualizações previstas nesta portaria.
O acesso à aplicação pode ser efetuado através dos menus do ERP (no ambiente innergy UI Client)
ou, em alternativa, através de um browser. Quando acedida pelo innergy UI Client, é utilizada a
autenticação de utilizador já efetuada, bem como a empresa já selecionada por este. Quando acedida
por um browser, é necessário indicar o utilizador e respetiva password.
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InnergyLegals – Inventário de Existências
1.1

Configurações ERP
1.1.1

Codificação SB – Grandes famílias

A comunicação de inventários à AT pressupõe a entrega da lista de artigos existentes em stock na
empresa, classificados segundo os seguintes critérios:
M – mercadorias
P – matérias-primas, subsidiárias e de consumo
A – produtos acabados e intermédios
S – subprodutos, desperdícios e refugos
T – produtos e trabalhos em curso
Esta classificação está disponível na Codificação SB – Grandes famílias, através do novo campo
“Categoria de Produto (linha do mapa do modelo 30 e envio inventário à AT) ”, conforme ecrã abaixo:

Está também disponível a classificação “Não aplicável”, para classificação de artigos de clientes, por
exemplo, onde não seja aplicável nenhuma das restantes classificações. Os artigos classificados
com uma Grande família com esta categoria de produto não serão enviados para o ficheiro de
Comunicação de Inventários.
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1.1.2

Codificação SD – Sub famílias de artigos

Esta classificação das categorias de artigos está também disponível na Codificação SD – Subfamílias de artigos, através do novo campo “Categoria de Produto (linha do mapa do modelo 30 e
envio inventário à AT) ”, conforme ecrã abaixo:

Está também disponível a classificação “Não aplicável”, para classificação de artigos de clientes, por
exemplo, onde não seja aplicável nenhuma das restantes classificações. Os artigos classificados
com uma Grande família com esta categoria de produto não serão enviados para o ficheiro de
Comunicação de Inventários.
Nota importante: A categoria que se assume para um artigo que tenha diferentes valores ao nível
da Grande família e da Sub-Familia de artigos é a definida nesta última – Sub-familia de artigos.

1.1.3

Codificação SA – Identificação de armazéns

O stock existente em determinados armazéns poderá ser igualmente excluído da Comunicação de
Inventários, para identificar por exemplo armazéns de mercadoria de terceiros em nossa posse.
Esta classificação está disponível na Codificação SA – Identificação de armazéns, através do novo
campo “Excluir do reporte do inventário”, conforme ecrã abaixo:
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1.1.4

Autorizações Inventário AT

Será necessário dar autoridade aos utilizadores que tenham acesso á criação de declarações de
inventário através do ponto de menu indicado acima.
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Selecione a empresa relativamente à qual pretende definir autorizações de acesso à aplicação
innergy_W_R7c.
No ecrã apresentado poderá visualizar as autorizações já definidas, caso existam. Através do campo
“Empresa” poderá posicionar-se num determinado registo.
Para criar uma nova autorização clique em “Criar”.
No ecrã seguinte será apresentada a empresa onde será atribuída a autorização, que consiste na
combinação “código de ambiente + código da empresa” selecionados previamente.
Indique

o

Utilizador.

Este

ficará

autorizado

a

aceder

à

aplicação

innergy_W_R7c

e

consequentemente a gerar o ficheiro XML necessário para entrega da declaração de Inventários à
Autoridade Tributária e Aduaneira.

1.1.5

Geração de Declaração de Inventários

Para aceder a esta opção clique no seguinte ponto de menu:

Selecione a empresa relativamente à qual pretende pedir a geração de dados para a declaração de
Inventários.
No ecrã apresentado indique qual o Período / Exercício para o inventário. Surgirá o seguinte ecrã:
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Clique “Confirmar” para prosseguir. Quando a aplicação innergy W terminar de registar os dados na
base de dados, os mesmos ficarão disponíveis na aplicação InnergyLegals para geração do ficheiro
XML necessário.

Nota: O controlo de acessos aos pontos de menu do innergy W apresentados neste manual deverá
ser efetuado através da Manutenção de Acesso a Rotinas que a aplicação contempla.
Para aceder à aplicação InnergyLegals poderá fazê-lo de duas formas:



Menu do innergy W



Browser: http://<ip servidor>:9001/Legals/

Nota: O controlo de acessos aos dados de inventário gerados é efetuado conforme definido no ponto
anterior – Autorizações Inventário AT.
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1.2

Declarações de Inventário

A aplicação permite pesquisar declarações através da seleção do botão

pelos seguintes

critérios:


Empresa



NIF



Data Fim Período

Conforme mostra ecrã abaixo:

Ao selecionar

são disponibilizadas as declarações que correspondam aos critérios de

pesquisa:

Os registos para aparecerem neste ecrã da aplicação, são o resultado das execuções efetuadas no
ponto anterior e disponibilizam a consulta do detalhe do que se pretende incluir no ficheiro XML a
gerar para a Comunicação de Inventários à AT.

www.flowinn.biz

Página 10 de 13

Inventários AT
As declarações podem assumir os seguintes estados:


- Quando a execução no ERP está a decorrer.



– Quando a execução no ERP está concluída e disponível para gerar o
XML.



– Quando a geração do XML foi concluída e esta ação foi terminou com
sucesso.



– Quando a geração do CSV foi concluída e esta ação foi terminou com
sucesso.



– Quando ocorre algum erro na geração de dados do ERP.



– Quando a geração do XML terminou em erro.



– Quando a geração do CSV terminou em erro.

e ainda os seguintes estados transitórios :


Geração XML a decorrer



Geração CSV a decorrer

Em cada declaração é possível efetuar as seguintes ações:
Ver detalhes, que permite analisar a lista de artigos e quantidades a incluir no ficheiro XML
para comunicação à AT.
Remover declaração.
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1.3

Detalhes da declaração

Ao selecionar o detalhe do Inventário de Existências, são apresentadas todas as linhas de artigos
com existências a enviar para a AT:

Para voltar ao ecrã da lista de declarações inicial, acionar o botão
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1.4

Download dos ficheiros XML ou CSV

Para poder efetuar o download do XML ou CSV é necessário que o mesmo já esteja gerado para a
declaração em causa, assim:
Para gerar o XML é necessário aceder a uma declaração e acionar o botão
Para gerar o CSV é necessário aceder a uma declaração e acionar o botão
Ao terminar a execução apresenta no ecrã a informação de conclusão:

Para fazer download do XML ou CSV, acione o botão
Para fazer download como Zip, acione o botão
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