Newsletter Dezembro de 2021

Caro(a) Cliente
Com o final do ano a aproximar-se, existem algumas operações a executar no JuriGest por
forma a iniciar o novo ano com mais tranquilidade.

Código QR
Durante o ano corrente a opção de ter o código QR nos documentos de faturação é facultativo,
mas a partir do dia 1 de janeiro de 2022 será obrigatório.

Como ativar a funcionalidade no JuriGest:
Na máquina servidora, aceda a JuriGest Server e selecione o menu Opções > Definições Gerais
(ver figura abaixo)
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e no separador Opções Gerais (ver figura abaixo)

Selecione a opção 131 - Ativar a impressão de QR Code nos documentos de faturação.
Posteriormente, imprima uma fatura e verifique se o código está visível na última página do
documento.

Séries Documentais
Desde 2021 que o JuriGest trabalha com séries documentais especificas para cada tipo de
documento e com o campo ATCUD, este código tem como base legal o Decreto-Lei n.º
28/2019 . Durante o ano 2021 o valor deste campo é zero, porque não existia forma de o
validar, o ATCUD deve constar nos documentos fiscalmente relevantes, como a fatura e é
constituído pelo seguinte formato:
ATCUD:CódigodeValidação – NumeroSequencial
CódigodeValidação : O código de validação da série
NumeroSequencial : O número sequencial do documento dentro da série

De acordo com o Despacho SEAFF nº 351/2021 -XXII de 10 Novembro, temos a indicação que:
•

Em 2022 fique suspensa, quanto à comunicação de séries e à obrigação de aposição do código
único de documento (ATCUD), a obrigatoriedade do disposto no n.º 3 do artigo 7.º e no artigo
35.º do Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro, na sua redação atual, sendo a aposição do
ATCUD em todas as faturas e outros documentos fiscalmente relevantes considerada facultativa;
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Todavia, a AT abriu a possibilidade de registo de séries documentais à data de 20 de
dezembro, cada série registada na AT receberá um código de validação - ATCUD
Como registar as séries na AT:
Aceda ao site da AT e pesquise por séries documentais (ver figura abaixo)

Clique em Aceder >

Clique em Comunicação de Séries Documentais (ver figura abaixo)
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Irá aceder ao écran de Visualização das Séries (ver figura abaixo)

Navegue para o final da página e selecione Registar Série (ver figura abaixo)
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E poderá inserir os elementos que descrevem a série (ver figura abaixo)

Sobre o campo Série:

Sobre o campo Classe do Documento:

Deve selecionar Faturas e documentos retificativos
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Sobre o campo Tipo de Série:

Sobre o campo Tipo de Documento:
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Sobre o campo Início da Sequência:

Sobre o campo Início Previsto da Utilização:

Sobre o campo Meio Previsto de Utilização:

Selecione Programa Informático Faturação
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Sobre o campo Número de Certificado:

Deve preencher o campo com o nº 0743

Exemplo completo de preenchimento (ver figura abaixo)

Links Úteis
Questões Frequentes
Comunicação de Séries à AT e ATCUD
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Como registar novas Séries no JuriGest

Após a criação das séries junto da AT e com o respetivo código ATCUD na sua posse, deverá
primeiramente finalizar as séries existentes no JuriGest

Na máquina servidora, aceda a JuriGest Server e selecione o menu Opções > Séries de
Faturação (ver figura abaixo)

Após autenticação de Administrador de Sistema, acederá ao écran de Séries (ver figura abaixo)

Deverá atribuir Data Fim a cada uma das séries ativas
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•
•

Selecione a Série, atribua Data Fim e clique em Gravar
Execute este procedimento para cada umas das séries ativas

Para a Criação de Séries, no mesmo écran clique no símbolo + (seta laranja) e preencha os
campos e por fim clique em Gravar (seta verde)
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Nome: descritivo da série
Série: designação da série
ATCUD: código de validação atribuído pela AT
Nr Doc: documento a partir do qual vai utilizar a série
Tipo Série: selecione a opção que pretende
•
•
•
•

Geral
Geral - Recuperação (para situações de perda de informação)
RIC (regime IVA de Caixa)
RIC - Recuperação (para situações de perda de informação)

Tipo Documentos: deverá indicar o tipo a que diz respeito a série que está a criar
Data Inicio: data a partir da qual é utilizada a série
É possível criar mais do que uma série para cada tipo de documento, a designação da série é
que necessita de ser diferenciada, exemplo:
Sociedade quer distinguir faturação do escritório Porto e Lisboa
Cria-se uma série de faturação para Lisboa, como por exemplo 2020FLX e uma série 2020FPO
para o Porto. E assim sucessivamente para cada tipo de documento de Faturação
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Exemplo de uma série preenchida

Alteração do Ano Fiscal no JuriGest
Na máquina servidora, aceda a JuriGest Server e selecione o menu Opções > Definições Gerais
(ver figura abaixo)

12 | P á g i n a

Aceda ao separador Faturação e no quadro Ano Fiscal, altere para 2022 (ver figura abaixo) e
depois clique em OK
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