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01 | INTRODUÇÃO

A Portaria 302/2016, de 2 de Dezembro, procedeu a novas alterações à estrutura do ficheiro SAF-T PT, tendo
como principal objetivo melhorar a qualidade de informação a recolher na área da faturação e também para
melhorar a compreensão e controlo da informação relativa à contabilidade, atualmente insuficiente devido à
flexibilidade de contas utilizado pelas diferentes entidades.

Nesse sentido, foi também aprovado a introdução na estrutura SAF-T PT de taxonomias na contabilidade, isto
é, existência de uma tabela de correspondências que vem permitir a caracterização das contas de acordo com
o normativo contabilístico utilizado pelos diferentes sujeitos passivos, tendo em vista a simplificação do
preenchimento dos Anexos A e I da IES.

Deste modo, e para fazer face a esta nova realidade, foi necessário proceder a alterações no ERP eticadata.

A implementação foi dividida em duas fases:


Preparação de infraestrutura com a disponibilização das taxonomias na contabilidade para dar
suporte à nova versão do formato de ficheiro SAF-T PT.



Adaptação do processo de geração do ficheiro SAF-T-PT aos novos requisitos da Portaria.

Neste documento, será descrita a solução concebida pela eticadata software relativa à primeira fase –
Contabilidade – Associação de taxonomias ao plano de contas.

3

Contabilidade - Taxonomias
MAR.2017

02 | TAXONOMIAS NA CONTABILIDADE
02.01 | O QUE SÃO AS TAXONOMIAS?

São tabelas de correspondência que permitem a caracterização das contas de acordo com o normativo
contabilístico utilizado pelos diferentes sujeitos passivos, tendo em vista simplificar o preenchimento dos
Anexos A e I da IES.
Com o mapeamento desta tabela ao plano de contas da empresa, existe maior flexibilidade na construção do
plano de contas, uma vez que o reporte passa a ser baseado na tabela de taxonomias.

Existem duas tabelas de taxonomias:


Taxonomia S – Aplicável aos normativos contabilísticos NICs, SNC-geral e SNC-PE



Taxonomia M – Aplicável ao normativo contabilístico SNC-ME.

02.02 | ASSOCIAÇÃO DAS TAXONOMIAS AO PLANO DE CONTAS
A associação das taxonomias ao plano de contas pode ser efetuada da seguinte forma:
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Uma taxonomia para uma conta



Uma taxonomia pode corresponder a várias contas
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Taxonomias diferentes não podem apontar para a mesma conta

Nas tabelas publicadas em Portaria existem diversas taxonomias que apresentam a mesma conta, isto
porque se baseia na estrutura do SNC aprovada pela Comissão de Normalização Contabilística,
carecendo depois de desdobramento.

O plano de contas base disponibilizado pela erp eticadata sofreu várias alterações para que fosse
viável a associação do máximo possível de taxonomias e tornar este processo de associações o mais
abrangente possível.


Não é necessário que os movimentos tenham associados a si as taxonomias uma vez que a estrutura
de mapeamento das taxonomias às contas do plano é fixa e inalterável, além disso, no SAF-T PT esta
informação apenas consta dos “ MasterFiles” na secção “GeneralLedgerAccounts”.



No âmbito de comunicação do SAF-T PT todas as contas do plano (classe 1 a 8) devem conter
taxonomia associada.
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02.03 | SOLUÇÃO PRECONIZADA
A associação de taxonomias é distinta para empresas criadas de novo e para empresas existentes no sistema.
No primeiro caso, o utilizador passa a ser obrigado o definir o normativo contabilístico aplicável no momento
da criação da empresa. Em função da decisão tomada a base de dados da empresa será criada com o plano
de contas condizente com indicação desse normativo e já com as taxonomias associadas de acordo com o
previsto da Portaria.
No segundo caso, isto é, para empresas existentes, essa definição apenas pode ser efetuada com recurso a
um utilitário “Associação de Taxonomias” sob forma de assistente que auxiliará o utilizador na execução desse
processo de forma mais simples e rápida, uma vez que, como poderá ser confirmado adiante, será efetuada
uma sugestão de associações por defeito (não vinculativa) que reduzirá o tempo de classificação por parte do
utilizador.
O assistente de associação de taxonomias fará a sugestão de mapeamentos ao plano de contas da empresa
através de uma tabela interna criada na base de dados de sistema, com o mapeamento que se baseou no
“plano base” disponibilizado ao longo das diversas versões do software eticadata, tendo a última revisão
ocorrido em 2016, devido à publicação do novo código de contas previsto na Portaria 218/2015, de 23 de
Julho.
Esta tabela interna será atualizada sempre que se justificar, nomeadamente sempre que ocorram alterações
legislativas que obriguem à sua revisão.
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03 | IMPLEMENTAÇÃO NO ERP ETICADATA
03.01 | CRIAÇÃO DE EMPRESA
Para tratar as situações de criação de novas empresas, foi acrescido um novo campo de preenchimento
obrigatório.

As opções NICs, SNC-geral, SNC-PE assumem a tabela de taxonomias S e a opção SNC-ME a tabela de
Taxonomias M.

Esta informação é requerida sendo indiferente o utilizador ter licenciado ou não o módulo de contabilidade,
uma vez que se trata de uma decisão que influenciará a informação a gerar na base de dados,
nomeadamente o plano de contas e a tabela de taxonomias.
Este comportamento previne cenários em que ainda não foi introduzido licenciamento ou futura alteração de
licenciamento onde passe a comportar o módulo de contabilidade.
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No exercício, surge também esta informação, sendo herdada a definição da empresa, em novas empresas, ou
atribuído pelo assistente de associação de taxonomias, case se trate de empresas criadas antes da introdução
desta nova funcionalidade.

Caso este campo surja vazio, significa que ainda não foi executado o assistente de associação de taxonomias,
não sendo possível ao utilizador efetuar qualquer definição dentro deste âmbito, enquanto não for executado
esse utilitário.
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03.02 | TABELA DE TAXONOMIAS
Em tabelas \ Contabilidade foi disponibilizada uma nova tabela com as taxonomias.



Esta tabela é gerida por exercício.



O campo “Tipo” é apenas informativo e apresenta o tipo de taxonomia de acordo com o normativo
contabilístico definido no exercício ativo da empresa.
o

Apresenta o valor S, caso esteja definido um dos normativos – NICs, SNC-Geral ou SNC-PE

o

Apresenta o valor M, caso esteja definido o normativo SNC-ME

o

Caso se apresente vazio, não permite a gravação de registos, devendo previamente ser
executado o assistente de associação de taxonomias, disponível nos Utilitários.
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03.03 | PLANO DE CONTAS
A janela de edição do plano de contas foi ajustada de modo a contemplar a possibilidade de mapear as
taxonomias.
Para o efeito foi criado um novo separador onde pode ser selecionado a código de taxonomia.



Caso ainda não esteja definido o normativo contabilístico aplicável à empresa, esta “combo”
surge bloqueada, sendo necessário previamente executar o assistente de associação de
taxonomias.



A taxonomia pode ser atribuída a contas integradoras ou de movimento. Ao ser indicada numa
conta agregadora todas as suas subcontas herdarão a taxonomia dessa conta.



Quando a taxonomia está definida por herança de uma conta agregadora, é apresentada a
taxonomia dessa conta e o campo surge bloqueado.

O objetivo é impedir que uma determinada conta tenha taxonomia diferente da uma sua
agregadora.

Este processo tem um conjunto de validações que impede a seleção de uma taxonomia a uma conta
agregadora se as suas subcontas tiveram taxonomias diferentes da que se pretendia indicar.
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03.03 | ASSISTENTE DE ASSOCIAÇÃO DE TAXONOMIAS
O assistente de associação de taxonomias permite a execução do mapeamento das taxonomias em
massa ao plano de contas base da empresa.
Esta operação é obrigatória em bases de dados criadas antes da disponibilização desta funcionalidade,
podendo também ser executada caso seja alterado o normativo contabilístico da empresa.
A execução deste assistente poderá ser efetuada recursivamente mesmo mantendo o normativo
contabilístico, contudo, não será permitido a inserção/alteração de informação no passo 2 (grelha de
atualização do código de contas do plano).
Este assistente possui 6 passos mas não necessita de iniciar e terminar esta tarefa num só momento, isto
porque as ações de cada passo são gravadas, dando a possibilidade ao utilizador de retomar esta tarefa
noutro momento. Não obstante, a associação das taxonomias ao plano de contas apenas se torna efetiva
após conclusão do 6º passo com a apresentação do resultado.
Desde que se inicie este processo até à sua conclusão não poderá criar ou remover contas no plano.
Como é um utilitário de alteração de registos em massa, é altamente recomendável efetuar uma cópia
de segurança antes de executar esta operação.

Esta opção está disponível em Contabilidade \ Utilitários.
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03.03.01 | 1º Passo - Definição do sistema de organização contabilística (normativo contabilístico)
Neste passo indica o normativo contabilístico aplicável à empresa.

A indicação desta informação é necessária para que possa ser definido o contexto de taxonomias a
aplicar à empresa (S ou M), bem como da tabela interna de mapeamento de taxonomias às contas.



Se ao entrar no assistente a “combo” surgir preenchida significa que tem em curso a associação de
taxonomias ou já se encontra definido no exercício da empresa o normativo contabilístico.



Caso altere o normativo contabilístico para um que implique a alteração da tabela de taxonomias, o
utilizador é questionado se pretende prosseguir, uma vez que será perdido o mapeamento das
taxonomias ao plano de contas anteriormente definido.
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03.03.02 | 2º Passo – Atualização do código de contas do plano
No 2º passo o utilizador pode definir um conjunto de regras de transformação de contas tendo vista
melhorar a adequação do plano à estrutura de taxonomias e permitir uma maior automatização do
mapeamento destas às contas.



Nesta grelha é apresentada uma sugestão de contas a transformar que tiverem por base o plano
por defeito, no entanto, apenas serão apresentadas desde que existam no plano da empresa.



É apenas uma sugestão, o utilizador poderá adicionar, alterar ou remover linhas à grelha



Se a estrutura original das contas já tiver movimentos estes serão passados para a nova estrutura
de código das contas.



As transformações serão refletidas, caso existam, nas parametrizações dos modelos oficiais
(declaração periódica do IVA e seus anexos, Modelo 3, Modelo 22 e IES).
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03.03.03 | 3º Passo – Contas a acrescer ao plano de contas
Neste passo é apresentada uma sugestão de contas com taxonomia associada a acrescer ao plano base
da empresa.



O utilizador neste passo apenas pode confirmar ou retirar a seleção das contas a acrescer ao plano
base.



Se porventura alguma das contas acrescidas resultar na subdivisão de uma conta com movimentos,
estes serão transferidas para a primeira conta subdividida.
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03.03.04 | 4º Passo – Inserir / Alterar mapeamento das taxonomias e remoção de contas
No passo 4º o utilizador efetua a associação das taxonomias às contas do plano base da empresa.



Apesar de ser necessário que todas as contas de movimento tenham taxonomia associada, a
associação da taxonomia não tem de estar associada a esse tipo de contas, bastando para a aplicação
que a conta agregadora possua associação para que herdem essa associação.



A grelha apresenta as contas do plano base da empresa (contas da contabilidade geral), considerando
o contexto dos passos anteriores, isto é, com as contas transformados (2º passo) e com as contas
acrescidas definidas no passo anterior.



O plano possui uma predefinição de taxonomias considerando o plano base disponibilizado pela
eticadata, motivo pelo qual poderão surgir contas sem taxonomia ou existir divergências naquelas que
já possuam taxonomia associada. Caberá ao utilizador conferir e efetuar os ajustes necessários ao seu
correto preenchimento.



Neste passo poderá ainda propor a remoção de determinada conta. O objetivo é que o utilizador
neste momento possa excluir determinadas contas que possam estar obsoletas ou desenquadradas
com o normativo contabilístico aplicável à empresa.
Nota: Não é permitida a remoção de contas com movimento. Neste caso, o campo de seleção surgirá
bloqueado.
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Regras de associação das taxonomias:
o

A taxonomia pode ser atribuída a contas agregadoras ou de movimento.

o

Ao indicar a taxonomia numa conta agregadora, todas as subcontas herdarão a taxonomia
dessa conta e o campo ficará bloqueado. Considerando a imagem acima, p.e., as contas 111
e 119 herdaram a taxonomia da conta 11.

o

Por questões de simplificação para o utilizador, sempre que seja viável, é recomendada a
definição das taxonomias nas contas agregadoras.

o

Nem todas as contas agregadoras podem ter taxonomia associada, para permitir atribuir
taxonomias diferentes nas suas subcontas.

o

Não é permitido inserir numa conta agregadora taxonomia diferente das suas descendentes.
Neste caso é emitido um aviso ao utilizador, pelo que se confirmar, as taxonomias nas
subcontas serão removidas, herdando a taxonomia da conta de grau superior.
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03.03.05 | 5º Passo – Contas sem taxonomia / Remoção de contas
O 5º passo tem algumas semelhanças com o passo anterior, na medida em que é possível definir
taxonomias ou propor contas a remover, mas com a vantagem de apenas apresentar as contas do plano
da empresa em que em toda a sua hierarquia ainda não possui taxonomia associada.

Neste passo o utilizador (agora com um universo de contas mais reduzido), tem possibilidade de efetuar
as últimas associações ou propor a remoção daquelas que não terão taxonomia.



As regras de preenchimento das taxonomias são as mesmas do passo anterior, reforçando-se a ideia
de que não é possível propor a remoção de contas com movimento.



Na passagem para o passo seguinte, é emitida uma mensagem de alerta caso algumas das contas de
movimento, direta ou indiretamente (por herança), não possua taxonomia associada ou não esteja
proposta a sua remoção.

17

Contabilidade - Taxonomias
MAR.2017

O utilizador poderá prosseguir, no entanto, deverá ficar ciente de que deverá concluir as associações
diretamente pela edição do plano de contas.
Essa ação será requerida posteriormente na geração do ficheiro SAF-T PT (Portaria 302/2016), nas
opções de emissão de “Contabilidade” ou “Integrado”, caso existam contas de movimento sem
taxonomia associada.
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03.03.06 | Execução do processo
Após clicar no botão confirmar no 5º passo, serão efetuadas as seguintes ações:


Inseridas as taxonomias na correspondente tabela de acordo com o normativo contabilístico
selecionado.





Plano base da empresa:
o

Removidas as taxonomias, caso existam.

o

Inseridas as novas contas ao plano base da empresa

o

Efetuada associação das taxonomias de acordo com o definido nos passos 4 e 5.

Atualização na empresa, em edição de exercícios, do normativo contabilístico selecionado.

03.03.07 | 6º Passo - Resultado
No 6º e último passo é apresentado o resultado da operação realizada e alguma estatística acerca da
mesma.
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03.04 | IMPORTAÇÃO / EXPORTAÇÃO DO PLANO DE CONTAS
Os processos de importação e exportação do plano de contas foram revistos para incluir na estrutura do
ficheiro a taxonomia e assegurar compatibilidade com ficheiros gerados por versões anteriores e/ou que
não passem a referência à taxonomia.

03.04.01 | Exportação do plano de contas
A estrutura de ficheiro do plano de contas passa a conter duas novas entradas


<SOC> (sistema organização contabilística) que poderá assumir os valores NICs, SNC-Geral, SNCPE e SNC-ME
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<IntTaxonomyCode> - Preenchido com o código da taxonomia associado à conta.
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03.04.02 | Importação do plano de contas
O processo de importação passou a suportar as duas novas entradas


<SOC> (sistema organização contabilística) que poderá assumir os valores NICs, SNC-Geral, SNCPE e SNC-ME



<IntTaxonomyCode> - Preenchido com o código da taxonomia associado à conta.

Regras a observar no processo de importação:


Apenas é permitida a importação do plano se o valor na entrada <SOC> em contexto de
taxonomias coincidir com o da empresa destino. Isto é, considera-se equivalente as opções NICs,
SNC-Geral e SNC-PE. No entanto, qualquer um destes com a opção SNC-ME, não será permitida.



É permitida a importação de um ficheiro com as novas entradas, em empresas sem indicação do
normativo contabilístico aplicável e vice-versa, sendo que, neste caso, o plano de contas não
ficará com taxonomias.
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04 | LICENCIAMENTO E CONDIÇÕES DE ACESSO
As alterações efetuadas no âmbito das taxonomias requerem o CASE válido em 1 de Janeiro de 2017

05 | FAQs


O que são as taxonomias?
São tabelas de correspondência que permitem a caracterização das contas de acordo com o
normativo contabilístico utilizado pelos diferentes sujeitos passivos, tendo em vista simplificar o
preenchimento dos Anexos A e I da IES.
Com o mapeamento desta tabela com o plano de contas da empresa, existe maior flexibilidade na
construção do plano de contas, uma vez que o reporte passa a ser baseado na tabela de taxonomias.

Existem duas tabelas de taxonomias:



o

Taxonomia S – Aplicável aos sistemas organização contabilística NICs, SNC-geral e SNC-PE

o

Taxonomia M – Aplicável ao sistema de organização contabilística SNC-ME.

Como será efetuada a associação das taxonomias ao plano de contas?
A associação das taxonomias ao plano de contas será efetuada através de um utilitário que irá
apresentar ao utilizador uma sugestão com base numa estrutura previamente criada e em contexto
com o sistema de organização contabilística aplicável à empresa.



É necessário ajustar o plano de contas?
Na sugestão proposta, ao utilizador, a partir do utilitário, inclui a possibilidade de transferir contas
para um nova estrutura de código de contas (mesmo que já tenham movimentos), acréscimo e
remoção de contas, tendo sempre em contexto a tabela de Taxonomias aplicável (S ou M).
O objetivo é mapear o maior número possível de taxonomias ao plano de contas, uniformizá-lo
tendo em vista uma maior compatibilidade na emissão das demonstrações financeiras e garantir a
correta geração do ficheiro SAF-T PT.
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Poderão surgir constrangimentos pelo facto de já existirem movimentos de contabilidade
lançados nos primeiros meses do ano?
Não. A associação das taxonomias é efetuada ao plano de contas e não os movimentos. Não
obstante, em casos esporádicos poderá ser necessário subdividir uma conta que contenha
movimentos, nesse caso o utilizador será alertado e o utilitário terá rotinas que permitirão a
transferência dos movimentos para o novo código de conta.



Se criar uma nova empresa é necessário executar o utilitário de associação de taxonomias ou
efetuar alguma operação adicional?
Se a empresa for criada pelo processo tradicional e adotar o plano de contas proposto por defeito,
não necessita efetuar qualquer ação adicional.



Em que versões serão implementadas as taxonomias e as alterações ao SAF-T PT de acordo
com a nova Portaria?
Qualquer das alterações necessárias para fazer face aos requisitos da Portaria 302/2016, apenas
estarão disponíveis no eticadata erp V17.



A atualização de versões anteriores assegurará o mapeamento automático das taxonomias?
O processo não será automático, sendo sempre necessário o utilizador recorrer-se de um utilitário
disponibilizado para o efeito.



Qual o timing para dar resposta a esta alteração legislativa?
A implementação será efetuada em duas fases:
o

Introdução das taxonomias no módulo de contabilidade com data de disponibilidade
prevista para 10/03/2017.

o

Alterações à estrutura do SAF-T PT, com disponibilização prevista até ao final do mês de
Abril, embora neste caso esteja condicionado ainda a informação complementar a
disponibilizar pela AT (Autoridade Tributária e Aduaneira).
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06 | LEGISLAÇÃO
PORTARIA 302/2016 DE 2 DE DEZEMBRO | Nova versão de SAF-T PT e publicação das taxonomias (S e M)
DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO 2-A/2017, DE 2 DE FEVEREIRO | Declaração de Retificação à Portaria
302/2016.

NOTA: A informação que consta deste documento não dispensa nem invalida a consulta aos diplomas legais e demais
informações sobre este tema.

Data da última atualização: 16-03-2017
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