Importação de Ficheiros SAFT
Foi Criada na contabilidade uma rotina de integração de ficheiros SAF-T PT para permitir integrar de forma
simples e rápida o ficheiro utilizado para enviar a faturação mensal à AT.

Para que o processo decorra de forma o mais automática possível deverá previamente parametrizar as
contas a utilizar na importação.
Comece por definir os grupos contabilísticos dos produtos.
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Grupos Contabilísticos
Em baixo encontramos o exemplo de três grupos contabilísticos preenchidos para mercadorias a três
taxas de IVA diferentes.
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Descrição dos Campos dos Grupos Contabilísticos
Terá de definir um grupo contabilístico por cada natureza de vendas de mercadorias existente na
empresa.
Se por exemplo, a empresa tiver vendas distribuídas pelas três taxas de IVA, então terá de abrir um grupo
contabilístico por cada uma das taxas, não esquecendo de um grupo contabilístico para as mercadorias
isentas caso existam.
Se na empresa diferentes tipos de mercadorias afetarem diferentes contas de vendas terá de abrir grupos
contabilísticos por cada grupo de mercadorias. Por exemplo uma empresa de informática pode
contabilizar em contas diferentes as vendas de Periféricos, Computadores e Consumíveis. Então terá de
abrir um grupo contabilístico para os Periféricos, um grupo contabilístico para os Computadores e um
grupo contabilístico para os Consumíveis.

1

Definição da conta de vendas de mercadorias/serviços.

Definição da conta de Descontos em vendas/serviços. Poderá utilizar a mesma conta de vendas
2
de mercadoria caso pretenda que o valor a lançar em vendas seja o valor líquido (sem os descontos).
Definição da conta de mercadorias/serviços para as notas de crédito no caso de notas de crédito
3
que tenham quantidade e valor. Será normalmente a conta de devolução de mercadoria.
Definição da conta de retificação dos descontos para as notas de crédito que tenham quantidade
4
e valor.
Definição da conta de abatimentos a vendas. Esta conta será utilizada quando não está definida
5
quantidade no produto e destina-se a retificar o preço da mercadoria.
Definição da conta de retificação de descontos em vendas. Esta conta será utilizada quando não
6
está definida quantidade no produto e destina-se a retificar descontos efetuados na mercadoria.
Definição de contas de vendas, descontos e devoluções de mercadoria/serviços para vendas no
7
mercado Intracomunitário. Os critérios são os mesmos utilizados nos campos 1 a 6 do mercado nacional.
Definição de contas de vendas, descontos e devoluções de mercadoria/serviços para vendas no
8
mercado Externo. Os critérios são os mesmos utilizados nos campos 1 a 6 do mercado nacional.
9

Marque este campo caso a mercadoria seja sempre isenta de IVA.

Depois de ter os Grupos contabilísticos definidos deverá então passar à importação.
Esta rotina irá basicamente criar uma Base de Dados com os Produtos, Clientes e Documentos existentes
no ficheiro importado.
Após a importação receberá alertas sobre os produtos e os clientes que foram alterados.
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Rotina de Importação
A janela de importação do ficheiro SAFT é esta e passamos a explicar cada uma das opções.
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Clientes lidos na tabela de clientes do SAFT
Produtos lidos na tabela de produtos do SAFT
Documentos lidos do SAFT
Linhas de documentos lidos do SAFT

Parâmetro para importar ou não o prefixo das series. Normalmente antes da designação da série
1
de documentos vêm um prefixo do tipo FAC ou NC que poderemos não querer importar.
Parâmetro para poder ignorar a conta da contabilidade que vem definida no SAFT. Pode ser
2
necessário ativar este parâmetro se o sistema de onde vem o ficheiro estiver a exportar contas diferentes
das definidas no plano.
Parâmetro para definir se os produtos que serão criados na base de dados serão apenas aqueles
3
que estão nos documentos, isto porque alguns programas estão a exportar a totalidade do ficheiro de
produtos e não apenas os que constam dos documentos contidos nesse ficheiro.
Definição do grupo contabilístico a atribuir por defeito aos novos produtos. Pode depois alterar
4
esse grupo contabilístico. Caso não defina um grupo por defeito pode verificar facilmente quais os
produtos que não têm grupo contabilístico definido.
Definição do grupo contabilístico para as linhas de faturação que não têm código de produto
5
definido.
Parâmetro para definir se os novos clientes são ou não abertos na contabilidade. O importador
6
procura os clientes por Contribuinte pelo que deverá na contabilidade ter este campo corretamente
preenchido.
Este parâmetro só pode ser utilizado se o parâmetro de criação de contas estiver ativado e serve
7
para indicar o número da última conta de terceiro aberta, número a partir da qual serão criados os novos
terceiros.
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Novas Melhorias Implementadas
Foi criado mais um campo para definir um prefixo na importação do SAFT. No caso de existir mais do que
um SAFT a importar, pode definir esse prefixo por cada ficheiro para evitar que produtos e terceiros com
origens em ficheiros diferentes que tenham o mesmo código causem conflitos na importação.
Nas importações seguintes deverá utilizar o mesmo prefixo para os ficheiros da mesma origem. Por exemplo caso tenha duas lojas pode optar pelos prefixos LOJ1 e LOJ2. Assim se tiver um terceiro com o código
900 em cada uma das lojas serão importados como LOJ1900 e LOJ2900.

LOJ1

Com base nas sugestões recebidas foi também alterado o relatório final da importação do SAFT. São agora
reportados as alterações de taxas de IVA e de designação de produtos em que se dá agora também informação relativa ao documento em que essas alterações foram registadas.
Consulte também as instruções sobre Contas com Controlo de Pendentes para saber como parametrizar
de forma automática controlo de pendentes para as contas dos terceiros criados automaticamente.

Tabela de Produtos
Depois de correr a rotina de importação passará a ter disponível uma tabela com os produtos que foram
encontrados no ficheiro SAFT.

Descrição dos campos da tabela de produtos

Os campos Código, Descrição, Família, Tipo e Código de Barras são importados de acordo com o que vem
definido no ficheiro SAFT.
O campo grupo contabilístico pode ser alterado e irá influenciar a classificação do produto em termos
contabilísticos.
O campo centro de custo permite-lhe afetar centros de custo diferentes por cada produto.
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Definição de Produtos / Grupos contabilísticos
Para facilitar a atribuição aos produtos de grupos contabilísticos foi criada a rotina “Produtos / Grupos
contabilísticos.
Esta rotina permite-lhe de forma rápida confirmar os produtos e os seus grupos contabilísticos e também
atribuir facilmente um novo grupo.
Para isso selecione os produtos a alterar.
Para que sejam mostrados apenas os produtos que não têm grupo contabilístico definido e assim ter uma
ideia melhor dos produtos que é necessário retificar, marque a caixa “Suprimir produtos com grupo
contabilístico”
Pode marca-los com um click do rato um a um com a combinação da tecla [Ctrl] + click do rato para marcar
produto a produto.
Pode também utilizar as seguintes teclas e combinação de teclas.
[] Seleciona a linha de cima.
[] Seleciona a linha de baixo.
[Ctrl] + [] Seleciona a primeira linha
[Ctrl] + [] Seleciona a última linha
[Ctrl] + [] + [Shift] Seleciona desde a posição do cursor até à primeira linha
[Ctrl] + [] + [Shift] Seleciona desde a posição do cursor até à última linha
[Enter] Define o grupo dos produtos selecionados
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Definição de Produtos / Centros de Custo
Da mesma forma foi criada uma rotina para atribuição dos centros de custo aos produtos.
Para atribuição do centro de custo a cada produto utilize as mesmas técnicas descritas na atribuição dos
grupos contabilísticos.
NOTA: Esta opção apenas está disponível se tiver centros de custo definidos.

Tabela de Clientes
Para esta tabela foram importados dos dados dos clientes existentes no ficheiro SAFT
Terá de definir (caso não tenha sido importado do SAFT) a conta da contabilidade de cada terceiro.
Para facilitar a seleção dos terceiros que não têm conta atribuída na pesquisa de terceiros [F8] existe a
opção “Suprimir os clientes com conta definida”. Assim pode facilmente ver apenas os clientes que
necessita alterar.
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Séries de Documentos
Nesta tabela pode verificar as séries de
documentos que foram importadas do SAFT.
No campo Série está definido o nome que foi
atribuído no ficheiro SAFT a essa série de
documentos. Para melhor identificação da série
deve preencher o campo seguinte com um nome
“amigável” para esse tipo de documento. No
exemplo foi atribuído Fatura.
O campo Natureza que o sistema tentará atribuir
automaticamente, define o tipo de documento a
que essa série diz respeito. Pode optar por Fatura,
Fatura/Recibo, Fatura Simplificada, Nota de
Crédito ou nota de Débito.
No campo Mercado pode definir o tipo de
mercado a que esse documento se destina. Pode
optar
por
mercado
Interno,
Mercado
Intracomunitário, Mercado Externo ou Indefinido
Caso existam documentos para diferentes mercados na série deverá deixar o documento como indefinido
para poder depois definir a que mercado dizem respeito os documentos.
Utilize o campo “Bloquear utilização” para desativar séries que já não estão em uso.
No campo Débito indique qual o código de lançamento que deve ser utilizado para lançar essa série de
documentos.
No campo Crédito indique qual o código de lançamento que deve ser utilizado para lançar o pagamento
dessa série de documentos. Este campo apenas está disponível para as séries do tipo Fatura/Recibo.
No quadro das contas, defina as contas a movimentar.
A conta Terceiros deve ser deixada em branco para que a conta a utilizar seja a definida na ficha do
terceiro. Caso queira utilizar uma conta “saco” para todos os terceiros dessa série defina aí o código dessa
conta.
Nos campos do IVA defina as contas de IVA de cada uma das taxas. Caso tenha transações com os Açores
(AC) e Madeira (MA) defina também as respetivas contas.
Na conta IVA Descontos defina a conta de IVA caso pretenda que os descontos movimentem IVA.
A conta Caixa é apenas utilizada nos documentos tipo Fatura/Recibo e é utilizada para a contrapartida
dos recebimentos.
No campo Diário indique em que diário da contabilidade se deve lançar essa série de documentos.
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Documentos
Poderá aqui visualizar os documentos que foram importados do ficheiro SAFT.
Poderá ainda atribuir o Mercado aos documentos que não tenham o mercado definido ou cujo tipo de
mercado esteja definido na série como sendo INDEFINIDO.
Pode também atribuir o Grupo Contabilístico às linhas que não tenham grupo contabilístico definido.
ATENÇÃO que exceto para os produtos que pertençam a um grupo contabilístico que tenha a marca
“Sempre isento de IVA” os produtos que vêm do ficheiro SAFT indicação de serem isentos não terão grupo
contabilístico atribuído. Isso permite definir que regime de isenção foi atribuído a esse produto.
Poderá alterar o grupo contabilístico do produto com a tecla F4 e definindo o novo grupo contabilístico
para essa linha.

Pesquisas
Poderá Utilizar a função de pesquisa para encontrar um documento que tem um produto ou que foram
para um determinado terceiro.
Na gravura em baixo vemos o exemplo da pesquisa de documentos que contêm um determinado produto.
Se fizer duplo click numa das linhas o respetivo documento é exibido.
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Simulação
A simulação permite-lhe ver antecipadamente os
movimentos que serão efetuados na contabilidade.
Não será feito nesta fase qualquer movimento a nível
da contabilidade.
Se escolher apenas uma das séries para atualizar
poderá definir de que número de documento a que
número de documento pretende a simulação.

Atualização / Desatualização
A rotina de atualização funciona da mesma forma que
a simulação mas faz definitivamente os movimentos
na contabilidade.

Estes movimentos podem depois se “desfeitos” pela
rotina de Desatualização que funciona da mesma
forma que a Simulação e a Atualização.
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Diário de Movimentos na Contabilidade
Esta rotina permite-lhe visualizar e imprimir um
diário dos movimentos que foram lançados na
contabilidade através da rotina de atualização.
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Naturezas por defeito

Quando estas opções destacadas a encarnado em cima estão ativadas podemos controlar se uma conta
por defeito deve ser movimentada a débito ou a crédito e/ou ser alertados quando essa natureza não for
respeitada.
Ao definir “Usar as naturezas por defeito durante os lançamentos” sempre que movimentar uma conta
das que estão definidas nos parâmetros em Naturezas por Defeito, a natureza desse lançamento passa
imediatamente a ser a que está definida nessa tabela (veja um exemplo em baixo).
A conta 31 e suas subcontas serão por defeito movimentadas a Débito mas as contas 31.7 e 31.8 e
respetivas subcontas serão movimentadas por defeito a Crédito.

No caso de ativar também o aviso de lançamento em natureza diferente irá receber um aviso caso esteja
a movimentar a conta numa natureza diferente da definida na tabela “Naturezas por defeito”.
Estes parâmetros são independentes pelo que poderá usar um ou os dois consoante as suas necessidades.
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Controlo de Pendentes
Outra inovação na contabilidade é o controlo de pendentes por conta (destacado a verde na gravura dos
parâmetros).
Ao ativar esta opção ficará disponível nas contas de movimento mais um parâmetro que lhe permite
controlar os movimentos pendentes de cada conta.
Será muito útil no controlo de faturas em aberto nos terceiros mas pode ser igualmente aplicado em
qualquer conta de movimento.
Em baixo está destacado esse parâmetro.

Ao definir que uma conta tem pendentes se essa conta já tiver movimentos e tiver saldo então aparecerá
uma janela com a sugestão dos movimentos que estão pendentes.
Verifique se é necessário fazer algum ajuste à sugestão de pendentes e grave os movimentos pendentes.
Apenas terá o [F5] para gravar disponível quando o saldo de pendentes e o saldo da conta estiverem iguais
como destacado na imagem em baixo.
Poderá usar a tecla [Alt]+[F5]
para calcular de forma automatica os pendentes.
Sempre que marcar e desmarcar
a opção controla pendentes será
exibida esta janela para definir
os movimentos que estão em
aberto.
Além de poder controlar as
contas de terceiros com os
pagamentos e recebi-mentos,
pode controlar por exemplo
também os impostos que já
estão ou não liquidados.
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Para uma correta utilização dos pendentes deverá depois definir quais os códigos de lançamento que
mostram a janela de pendentes.
Na janela dos códigos de lançamento verificamos que os
Recibos (REC) abrem a janela para selecionar o pendente a
abater, enquanto as Faturas (FAT) não abrem a janela antes
provocam pendentes.

No ecrã em baixo vemos o pagamento de várias faturas pelo valor total e de parte de outra fatura.

Nesta grelha dos pendentes pode:
1 – Abater um ou vários documentos pela totalidade fazendo duplo click sobre os documentos a abater.
2 – Abater valores parciais aos documentos pendentes fazendo [F4] e digitando o valor a abater a cada
um dos documentos
3 – Abater um valor à conta corrente e deixar que o sistema abata do pendente mais antigo para o mais
recente abatendo se necessário um valor parcial ao último documento. Para isso click em [Alt] + [F3] ou
duplo click no campo do valor total (assinalado a verde) e digite o valor total a abater. O sistema fará algo
semelhante ao que vemos na gravura em cima, abateu 1.000,00€ de cima para baixo abatendo o valor
residual de 209,26€ ao último documento que tinha o valor de 226,03€.
Ao dar [Enter] o valor abatido irá então passar para o campo valor do lançamento.
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Contas com Controlo de Pendentes
Foi criado um ficheiro de manutenção das contas que têm pendentes por defeito. Esse ficheiro está em
Ficheiros/Contabilidade Geral/Contas com Controlo de Pendentes.
Pode definir contas de Razão Intermédia ou de Movimento. Esse parâmetro será refletido nas contas que
dai em diante forem criadas e não afetará as contas já existentes. Para definir pendentes numa conta já
existente deverá altera-la em Ficheiros/Contabilidade Geral/Plano de contas e neste caso apenas poderá
alterar as contas de movimento.
Esta definição de controlo de pendentes afetará também as contas que forem criadas automaticamente
pela rotina de integração do SAFT
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