MANUAL
CONVERSOR DA ORDEM
DOS CONTABILISTAS CERTIFICADOS
SAF-T (PT) 1.04 EXCEL
Principais funcionalidades:
• Converter toda a estrutura de dados do SAF-T (PT) 1.04 num ficheiro Excel.
• Construção do Balanço e da Demonstração dos Resultados com as regras
de taxonomias definidas na Portaria n.º 302/2016, de 2 de dezembro.
• Testar saldos esperados de acordo com o artigo 4.º da Portaria n.º 293/2017,
de 2 de outubro.
• Testar taxonomias atribuídas a cada conta de acordo com a Portaria n.º
302/2016 de 2 de dezembro.
Como aceder:
Para utilizar o conversor, deve aceder ao sítio da Ordem, ou clique aqui https://

www.occ.pt/pt/membros/saft.php

Inicie o processo, selecionando a opção “Carregue aqui para iniciar o processo
de conversão”, e deve selecionar o ficheiro SAF-T a ser convertido.
Podem ser importados ficheiros SAF-T no formato xml ou zip. Ficheiros SAF-T que
não estejam corretamente validados pela Autoridade Tributária não poderão ser
importados. Para aceder ao validador da AT aceda aqui:
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/SAFT_PT/Paginas/news-saf-t-pt.aspx
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Após correta validação e conversão, receberá um email para descarregar o ficheiro excel. O endereço de email indicado é da inteira responsabilidade do contabilista certificado.
Análise do ficheiro e principais considerações:
Menu
Índice do ficheiro com links de acesso a toda a informação disponível:

Header:
Informação detalhada com todos os dados cadastrais da empresa constantes
no SAFT.
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Balanço:
Balanço apresentado com base na Portaria 302/2016 de 2 de dezembro, e na informação do ficheiro excel publicado pela Autoridade Tributaria que consta no
Portal das Finanças em Questões Frequentes:
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/SAFT_PT/Paginas/SVAT.aspx

Após a construção do Balanço, é possível verificar de forma automática situações que podem invalidar a submissão do ficheiro SAF-T, tais como:
- Lançamento de aplicação de resultados em falta:
Enquanto houver saldo na conta #818 relativo ao apuramento de resultados do
ano n-1, esses valores não aparecem no capital próprio, motivo pelo qual o balanço não balanceia.
- Erro saldo esperado:
No ficheiro excel publicado no portal das finanças em Questões Frequentes,

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/SAFT_PT/Paginas/SVAT.aspx

existe informação sobre qual a natureza esperada do saldo de cada conta tendo
em conta a taxonomia. Quando a natureza do saldo de uma conta não está de
acordo com essas regras, o saldos em questão não contribuem para nenhuma
rubrica das Demonstrações Financeiras. Para verificar quais os saldos com este
erro deve consultar a folha “Accounts”
- Saldos em aberto na #31 ou #38
Caso ainda não tenha sido efetuado o apuramento do CMVMC os saldos destas
contas ficam aqui representados.
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Demonstração dos Resultados
Demonstração dos Resultados apresentado com base na Portaria 302/2016 de
2 de dezembro, e na informação do ficheiro excel publicado pela Autoridade Tributaria que consta no Portal das Finanças, em Questões Frequentes.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/SAFT_PT/Paginas/SVAT.aspx

Quando a natureza do saldo de uma conta não está de acordo com as regras
definidas no fi cheiro excel publicado pela AT, os saldos em questão não contribuem para nenhuma rubrica das Demonstrações Financeiras. Para verificar
quais os saldos com este erro deve consultar a folha “Accounts”
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Balancete
Balancete de abertura:
Representa os saldos iniciais das contas que estejam corretamente registados
no ficheiro SAF-T. Importa referir que estes saldos não podem ser introduzidos
através de um registo contabilístico normal.
Balancete final:
Exclui os lançamentos de apuramento de resultados, ou seja os movimentos
tipificados no ficheiro SAF-T com o tipo “A”.

Accounts:
Representa informação do plano de contas conforme SAFT e inclui testes de
conformidade para a correta elaboração das demonstrações financeiras e pré-preenchimento da IES.
Coluna “Teste à taxonomia”, que pode apresentar os seguintes resultados:
a) “Erro_taxonomia”: significa que a taxonomia atribuída aquela conta não
respeita a portaria 302/2016.
b) “OK”: significa que a taxonomia atribuída aquela conta respeita a portaria
302/2016.
c) “Conta não encontrada”: utilização de alguma conta sem taxonomia definida na portaria
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Coluna “Natureza Esperada”:
Nomenclatura com a informação do saldo esperado de acordo com as regras definidas pela AT no ficheiro “Saldos e Demonstrações Financeiras por Taxonomia”
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/SAFT_PT/Paginas/SVAT.aspx.

Coluna: “Teste à natureza esperada” que pode apresentar os seguintes resultados:
a) “Erro saldo esperado” : a natureza da conta (devedora ou credora) não
cumpre com a natureza esperada pela Autoridade Tributária e definida no
excel referido. As contas que evidenciem estes erros não concorrem para nenhuma rubrica das Demonstrações Financeiras.
b) “Ok”: a natureza da conta (devedora ou credora) cumpre com a natureza
esperada e definida no excel da AT.
Nas restantes folhas do excel disponibilizado pelo conversor do SAF-T, é ainda possível consultar:
- Transações contabilísticas
- Linhas das transações contabilísticas
- Dados cadastrais dos clientes:
- Dados cadastrais dos fornecedores;
- Produtos / Serviços;
- Faturas emitidas;
- Guias de transportes;
- Stock;
- Movimentos de stock;
- Recibos;
- Pagamentos.
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