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Decreto-Lei n.º 147/2003, de 11 de julho

Artigo 1.º
Âmbito de aplicação

Todos os bens em circulação, em território nacional, seja qual for a sua natureza ou espécie, 

que sejam objeto de operações realizadas por sujeitos passivos de imposto sobre o valor 

acrescentado deverão ser acompanhados de documentos de transporte processados nos 

termos do presente diploma.

COMENTÁRIO:

O regime de bens em circulação é um diploma de natureza fi scal e deve ser lido como tal. 

Neste sentido, este diploma não deve ser confundido com o regime jurídico da atividade de 

transporte rodoviário de mercadorias, regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 257/2007, de 16 

de Junho.

Este regime também não deve ser visto como um anexo do Código do IVA mas sim como 

um diploma com autonomia própria.

Artigo 2.º
Defi nições

1. Para efeitos do disposto no presente diploma considera-se:

a) «Bens» os que puderem ser objeto de transmissão nos termos do artigo 3.º do Código 

do Imposto sobre o Valor Acrescentado;

b) «Documento de transporte» a fatura, guia de remessa, nota de devolução, guia de 

transporte ou documentos equivalentes;

c) «Valor normal» o preço de aquisição ou de custo devidamente comprovado pelo 

sujeito passivo ou, na falta deste o valor normal determinado nos termos do n.º 4 do 

artigo 16.º do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado;

d) «Remetente» a pessoa singular ou coletiva ou entidade fi scalmente equiparada que 

colocou os bens em circulação à disposição do transportador para efetivação do 

respetivo transporte ou operações de carga, bem como o transportador quando os 

bens em circulação lhe pertençam;

e) «Transportador» a pessoa singular ou coletiva ou entidade fi scalmente equiparada 

que, recebendo do remetente ou de anterior transportador os bens em circulação, 
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realiza ou se propõe realizar o seu transporte até ao local de destino ou de transbordo 

ou, em caso de dúvida, a pessoa em nome de quem o veículo transportador se 

encontra registado, salvo se o mesmo for objeto de um contrato de locação fi nanceira, 

considerando-se aqui o respetivo locatário;

f) «Transportador público regular coletivo» a pessoa singular ou coletiva ou entidade 

fi scalmente equiparada que exerce a atividade de exploração de transportes coletivos 

e que se encontra obrigada ao cumprimento de horários e itinerários nas zonas 

geográfi cas que se lhes estão concessionadas;

g) «Destinatário ou adquirente» a pessoa singular ou coletiva ou entidade fi scalmente 

equiparada a quem os bens em circulação são postos à disposição;

h) «Local de início de transporte ou de carga» o local onde o remetente tenha entregue 

ou posto à disposição do transportador os bens em circulação, presumindo-se como 

tal o constante no documento de transporte, se outro não for indicado;

i) «Local de destino ou descarga» o local onde os bens em circulação forem entregues 

ao destinatário, presumindo-se como tal o constante no documento de transporte, se 

outro não for indicado;

j) «Primeiro local de chegada» o local onde se verifi car a primeira rutura de carga.

2. Para efeitos do disposto no presente diploma:

a) Consideram-se «bens em circulação» todos os que se encontrem fora dos locais 

de produção, fabrico, transformação, exposição, dos estabelecimentos de venda por 

grosso e a retalho ou de armazém de retém, por motivo de transmissão onerosa, 

incluindo a troca, de transmissão gratuita, de devolução, de afetação a uso próprio, 

de entrega à experiência ou para fi ns de demonstração, ou de incorporação em 

prestações de serviços, de remessa à consignação ou de simples transferência, 

efetuadas pelos sujeitos passivos referidos no artigo 2.º do Código do Imposto sobre 

o Valor Acrescentado;

b) Consideram-se ainda bens em circulação os bens encontrados em veículos nos 

atos de descarga ou transbordo mesmo quando tenham lugar no interior dos 

estabelecimentos comerciais, lojas, armazéns ou recintos fechados que não sejam 

casa de habitação, bem como os bens expostos para venda em feiras e mercados a 

que se referem os Decretos-Leis n.os 252/86, de 25 de agosto, e 259/95, de 30 de 

setembro.
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Decreto-Lei n.º 147/2003, de 11 de julho

COMENTÁRIO

No conceito de documento de transporte foi retirada a referência à “venda a dinheiro”. Ao 

contrário da reforma dos regimes de faturação efetuada pelo Decreto-lei n.º 197/2012, de 

24 de Agosto, aqui mantém-se a noção de “documento equivalente”. A fatura simplifi cada 

não serve de documento de transporte pelo facto de o n.º 1 do artigo 4.º do regime referir 

expressamente a menção ao artigo 36.º do Código do IVA.

O conceito de documento de transporte no SAF-T(PT), conforme Portaria n.º 160/2013, de 

23 de Abril, divide-se em 5 tipos de documentos:

“GR” – Guia de remessa;

“GT” – Guia de transporte;

“GA” – Guia de movimentação de ativos próprios;

“GC” – Guia de consignação;

“GD” – Guia ou nota de devolução.

Esta Portaria estendeu a obrigatoriedade de certifi cação já antes aplicável às faturas, aos 

documentos de transporte.

Questão frequentemente colocada é a que se relaciona com o prazo de validade dos 

documentos de transporte. Em termos legais não existe qualquer limite temporal entre a 

data do início do transporte e do seu fi m ( ver processo F254, com despacho do SGD 

dos Impostos, de 2006-05-26 e ofício-circulado n.º 91919, de 1987-10-21, da ex-DS de 

Controle).

Outro conceito muito importante é o de rutura de carga. A rutura de carga implica o fi nal de 

um transporte e o início de um novo transporte, pelo que haverá que proceder à emissão de 

um novo documento de transporte no seguimento dessa rutura de carga.

Um mero transbordo dos bens entre meios de transporte não implica necessariamente 

qualquer rutura de carga.

Note-se que a obrigatoriedade de emissão de documentos de transporte não está 

condicionada à efetiva transmissão dos bens. A transferência de bens entre armazéns 

situados em locais distintos, pertencentes ao mesmo sujeito passivo, implica a emissão de 

documento de transporte.
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O envio de bens por um sujeito passivo a um prestador de serviços para realização de 

reparações, transformações ou acabamentos, deverá ser acompanhado por um documento 

de transporte.

DOUTRINA ADMINISTRATIVA

FICHA DOUTRINÁRIA

Diploma: D.L. 147/2003, de 11/7

Artigo:

Assunto: Bens em circulação

Processo: F254 2007087 - despacho do SDG dos Impostos, substituto legal do Director-

Geral, em 14-11-2008

Conteúdo: O sujeito passivo A, vem, nos termos do art. 68° da Lei Geral Tributária, 

solicitar informação vinculativa, relativamente à emissão de documento de transporte, no 

âmbito da sua actividade de Lavandaria e Engomadoria de roupa de terceiros (empresas e 

particulares).

Sobre o assunto cumpre informar:

1. O Regime de Bens em Circulação, aprovado pelo Dec.Lei 147/2003, de11/7, estabelece 

as normas sobre os documentos de transporte que devem acompanhar os bens em 

circulação.

2. Conforme determina o art. 1° do citado regime, “Todos os bens em circulação, em território 

nacional, seja qual for a sua natureza ou espécie, que sejam objecto de operações realizadas 

por sujeitos passivos de imposto sobre o valor acrescentado deverão ser acompanhados 

de documento de transporte”, entendendo-se como tal, a factura, guia de remessa, nota de 

venda a dinheiro, nota de devolução, guia de transporte ou documentos equivalentes.

3. Relativamente à questão colocada ou seja, à aplicação do citado Regime aos 

bens transportados por sujeitos passivos, no âmbito da sua actividade de lavandaria e 

engomadoria, informa-se que foi já sancionado por este serviço, entendimento sobre o 

assunto, tendo sido dado conhecimento do mesmo à “Associação Nacional dos Industriais 

de Lavandaria Tinturaria”.



13

Decreto-Lei n.º 147/2003, de 11 de julho

4. O referido entendimento mantém-se em vigor, com as necessárias adaptações face às 

alterações introduzidas na legislação que estabelece as normas sobre os documentos de 

transporte que devem acompanhar os bens em circulação.

5. Assim, passamos a descrever o conteúdo do mesmo, face ao actual Regime de Bens em 

Circulação, aprovado pelo Decreto-Lei 147/2003, de 11/7:

5.1 Atendendo a que os bens transportados pelos Industriais de Lavandaria e Tinturaria, 

não se destinam em princípio a qualquer transferência, quer onerosa quer gratuita, por 

forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, destinando-se apenas a 

serem objecto de uma prestação de serviços, não se enquadram no conceito de bens 

defi nido na alínea a) do n° 1 do art. 2° do citado Regime.

5.2 Assim, os bens transportados pelos Industriais de Lavandaria e Tinturaria, desde que 

se destinem apenas a serem objecto do exercício da sua actividade de prestadores 

de serviços e sejam propriedade dos seus clientes, não fi cam obrigados à emissão 

do documento de transporte nos termos do Regime de Bens em Circulação, aprovado 

pelo Dec.Lei 147/2003, de 11/7.

6. Face ao referido no ponto anterior, os documentos a que a requerente faz referência e 

que denomina de “guia de entrega” são documentos bastante para acompanhar os bens (a 

roupa), objecto da prestação de serviços referida.

FICHA DOUTRINÁRIA

Diploma: DL 147/2003, de 11/07

Artigo: 2º, nº 2

Assunto: Transferência de bens entre estabelecimentos

Processo: F254 2006064 - despacho do SDG dos Impostos, em substituição do Director-

Geral, em 24-07-07

Conteúdo: 1. O Regime de Bens em Circulação, aprovado pelo Dec-Lei 147/2003, de 11/7, 

estabelece as normas sobre os documentos de transporte que devem acompanhar os bens 

em circulação.

2. Nos termos do art.° 1° do citado regime, “Todos os bens em circulação, em território 

nacional, seja qual for a sua natureza ou espécie, que sejam objecto de operações realizadas 

por sujeitos passivos de imposto sobre o valor acrescentado deverão ser acompanhados 

de documentos de transporte” entendendo-se como tal, a factura, guia de remessa, nota 

de venda a dinheiro, nota de devolução, guia de transporte ou documentos equivalentes.
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3. 0s documentos de transporte devem ser processados de harmonia e com os elementos 

elencados nos art°s 4°, 5°, 6° e 8° do citado diploma.

4. A obrigatoriedade do processamento do documento de transporte não está condicionada 

à efectiva transmissão dos bens, bastando apenas que esses bens se encontrem fora dos 

locais de produção, fabrico, transformação, exposição..., etc..., por motivo de transmissão 

onerosa, incluindo a troca, de transmissão gratuita, de devolução, de afectação a uso 

próprio, de entrega à experiência ou para fi ns de demonstração, ou de incorporação em 

prestações de serviços, de remessa à consignação ou de simples transferência (art° 2° n° 

2, al.a).

5. No caso em análise, o sujeito passivo solicita esclarecimento relativamente ao documento 

de transporte que utiliza na transferência de bens entre os seus estabelecimentos de pronto-

a-vestir, referindo que procede do seguinte modo:

- No fi nal do dia efectua o transporte dos bens de uma das lojas para o armazém geral;

- No dia seguinte a mercadoria sai do armazém com destino a outra loja.

 Mais refere que apenas utiliza um documento de transporte, mencionando no mesmo 

os dois lugares de carga bem como os dois lugares de descarga, (cfr. fotocópia 

anexa).

6. Relativamente a este procedimento, será de referir que, conforme n° 1 do art° 6° do 

Regime de Bens em Circulação, os documentos de transporte devem ser emitidos antes do 

início da circulação dos bens.

7. Atendendo a que no caso exposto estamos perante dois transporte de bens, um que 

se inicia na loja e outro que se inicia no armazém, deverá o sujeito passivo emitir dois 

documentos de transporte, com todos os requisitos exigidos e já mencionados no ponto 

3 desta informação, não sendo, consequentemente, aceite o procedimento adoptado pelo 

sujeito passivo.

Artigo 3.º
Exclusões

1. Excluem-se do âmbito do presente diploma:

a) Os bens manifestamente para uso pessoal ou doméstico do próprio;
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b) Os bens provenientes de retalhistas, sempre que tais bens se destinem a 

consumidores fi nais que previamente os tenham adquirido, com exceção dos materiais 

de construção, artigos de mobiliário, máquinas elétricas, máquinas ou aparelhos 

recetores, gravadores ou reprodutores de imagem ou de som, quando transportados 

em veículos de mercadorias;

c) Os bens pertencentes ao ativo imobilizado;

d) Os bens provenientes de produtores agrícolas, apícolas, silvícolas ou de pecuária 

resultantes da sua própria produção, transportados pelo próprio ou por sua conta;

e) Os bens dos mostruários entregues aos pracistas e viajantes, as amostras destinadas 

a ofertas de pequeno valor e o material de propaganda, em conformidade com os 

usos comerciais e que, inequivocamente, não se destinem a venda;

f) Os fi lmes e material publicitário destinados à exibição e exposição nas salas de 

espetáculos cinematográfi cos, quando para o efeito tenham sido enviados pelas 

empresas distribuidoras, devendo estas fazer constar de forma apropriada nas 

embalagens o respetivo conteúdo e a sua identifi cação fi scal;

g) Os veículos automóveis, tal como se encontram defi nidos no Código da Estrada, com 

matrícula defi nitiva;

h) As taras e embalagens retornáveis;

i) Os resíduos sólidos urbanos provenientes das recolhas efetuadas pelas entidades 

competentes ou por empresas a prestarem o mesmo serviço.

2. Encontram-se ainda excluídos do âmbito do presente diploma:

a) Os produtos sujeitos a impostos especiais de consumo, tal como são defi nidos no 

artigo 4.º do Código dos Impostos Especiais de Consumo, publicado em anexo ao 

Decreto-Lei n.º 566/99, de 22 de dezembro, quando circularem em regime suspensivo 

nos termos desse mesmo Código;

b) Os bens respeitantes a transações intracomunitárias a que se refere o Decreto-Lei n.º 

290/92, de 28 de dezembro;

c) Os bens respeitantes a transações com países ou territórios terceiros quando 

em circulação em território nacional sempre que sujeitos a um destino aduaneiro, 

designadamente os regimes de trânsito e de exportação, nos termos do Regulamento 

(CEE) n.º 2913/92, do Conselho, de 12 de outubro;

d) Os bens que circulem por motivo de mudança de instalações do sujeito passivo, desde 

que o facto e a data da sua realização sejam comunicados às direções de fi nanças 

dos distritos do itinerário, com pelo menos oito dias úteis de antecedência, devendo 

neste caso o transportador fazer-se acompanhar de cópia dessas comunicações.
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3. Relativamente aos bens referidos nos números anteriores, não sujeitos à obrigatoriedade 

de documento de transporte nos termos do presente diploma, sempre que existam dúvidas 

sobre a legalidade da sua circulação, pode exigir-se prova da sua proveniência e destino.

4. A prova referida no número anterior pode ser feita mediante a apresentação de qualquer 

documento comprovativo da natureza e quantidade dos bens, sua proveniência e destino.

COMENTÁRIOS:

A principal difi culdade causada por este artigo está no seu n.º 3 ao impor a obrigatoriedade 

de emissão de um documento sem formalismo para todas as situações de dispensa, dado 

a lei não especifi car com clareza o conteúdo deste documento. 

Assim, é conveniente que estes bens sejam acompanhados por um documento sem 

qualquer formalismo que ateste a referida natureza, a sua proveniência e destino.

Quanto aos bens do ativo sugere-se a utilização de uma cópia da respetiva fi cha de 

imobilizado emitida nos termos do artigo 51.º do Código do IVA, sempre que tal seja 

possível. O conceito de ativo imobilizado engloba também as ferramentas que o sujeito 

passivo necessita para o desempenho da sua atividade.

As amostras devem ser bens de formato, tamanho e quantidades não comercializáveis, 

ou bens como livros, discos e outras publicações de editores nas situações previstas na 

Portaria nº 497/2008, de 7 de Julho.

Os bens para oferta de pequeno valor podem ser bens em formato e quantidades 

comercializáveis mas não podem exceder os limites previstos no nº 7 do artigo 3º do CIVA, 

ou seja, o valor da oferta não poderá exceder 50 euros.

A dispensa relativas a transações intracomunitárias aplica-se até ao primeiro lugar de 

chegada dos bens, ou seja, até que exista a rutura de carga (armazém logístico, por 

exemplo). Os transportes posteriores a essa rutura de carga, no território nacional, devem 

ser acompanhados por um documento de transporte.

No caso do transporte de bens de armazém situado em território nacional para despacho 

na alfândega para exportação, os bens podem ser acompanhados por um documento sem 

formalismo a atestar a natureza, proveniência e destino.
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Perguntas e respostas

Sobre o âmbito do regime

1. É necessário emitir documento de transporte para todos os bens em circulação?
 

 Todos os bens em circulação, em território nacional, seja qual for a sua natureza 

ou espécie, que sejam objeto de operações realizadas por sujeitos passivos de IVA 

deverão ser acompanhados de documentos de transporte processados nos termos 

do diploma. Note-se contudo, que no artigo 3.º do regime estão identifi cadas várias 

situações para as quais existe dispensa de emissão de documento de transporte.

2. Os documentos cuja emissão é obrigatória por outros diplomas servem de 
documento de transporte para efeitos fi scais?

 

 O regime dos bens em circulação não deve ser confundido com o regime jurídico da 

atividade de transporte rodoviário de mercadorias, regulamentado pelo Decreto-Lei 

n.º 257/2007, de 16 de Junho, nem com outros diplomas legais relacionados com o 

transporte de mercadorias. Em consequência, os sujeitos passivos são obrigados a 

emitir o documento de transporte, para efeitos fi scais, sempre que o regime de bens 

em circulação assim o exija. 

3. Que tipo de documentos de transporte posso emitir?

 O conceito de documento de transporte constante da Portaria n.º 160/2013, de 23 de 

Abril, que alterou o SAF-T(PT), apresenta cinco tipos de documentos:

 • “GR” – Guia de remessa;

 • “GT” – Guia de transporte;

 • “GA” – Guia de movimentação de ativos próprios;

 • “GC” – Guia de consignação;

 • “GD” – Guia ou nota de devolução.

4. Uma empresa obrigada a ter programas certifi cados de faturação tem que emitir 
guias de transporte certifi cadas?

Sim, contudo, todas as entidades podem emitir guias de transporte através da aplicação 

disponibilizada no Portal das Finanças.
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5. Qual a validade de uma guia de transporte?

 O regime de bens em circulação não defi ne qualquer limite temporal entre a data 

do início do transporte e do seu fi m. A validade da guia da transporte é determinada 

também pela natureza do transporte e dos bens transportados.

6. Posso emitir uma guia de transporte na véspera do início do transporte?

O regime também não estabelece com clareza qual o período de antecedência com que 

a guia deve ser emitida em relação ao início do transporte, mas esta deve ser sempre 

emitida antes do início da circulação.

7. Estou dispensado de comunicar à AT as guias de transporte emitidas até 15 de 
Outubro?

 Não. As guias de transporte emitidas entre 1 de Julho e 14 de Outubro de 2013 têm de 

ser comunicadas à AT. Contudo, não haverá lugar à aplicação de coimas se as guias 

não forem comunicadas previamente. 

8. O que é uma rutura de carga?

 A rutura de carga implica o fi nal de um transporte e o início de um novo transporte, 

pelo que haverá que proceder à emissão de um novo documento de transporte no 

seguimento dessa rutura de carga.

 Um mero transbordo dos bens entre meios de transporte não implica necessariamente 

qualquer rutura de carga e consequentemente não há lugar a emissão de novo 

documento de transporte.

9. Efetuámos um donativo em espécie a uma IPSS. Temos de emitir documento de 
transporte?

 Sim. O conceito de bens em circulação abrange as transmissões a título gratuito. 

 

10. Necessito de enviar uma máquina a uma empresa para reparação. Devo emitir 
guia de transporte?
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Perguntas e respostas

 Sim. O envio de bens por um sujeito passivo a um prestador de serviços para realização 

de reparações, transformações ou acabamentos, deverá ser acompanhado por um 

documento de transporte.

11. É possível anular uma guia de transporte?

 Sim. A anulação de guias emitidas através do Portal das Finanças pode ser efetuada 

em opção própria na área “consultar, alterar, anular”.  A anulação de guias emitidas 

por software certifi cado tem de ser efetuada por este mesmo software e obriga a 

nova comunicação da guia. A anulação só é possível até ao momento imediatamente 

anterior ao indicado como data e hora do início do transporte.
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