
Es�mado cliente:
 
O ano de 2023 marca a entrada de um conjunto de novas obrigações legais para as empresas,
independentemente da sua dimensão ou setor de a�vidade.

A comunicação de séries de faturação à AT faz parte deste conjunto de novas obrigações, e é fundamental
para a obtenção do código de validação da série de faturação que fará parte integrante do ATCUD.
Simplificando:

O que é o ATCUD?
O ATCUD é o código único de documento, composto pela junção do código de validação da série de
faturação (emi�do pela AT) e o número sequencial do documento dentro da série.

Ou seja, o código de validação da série é o número ob�do junto da Autoridade Tributária, após a
comunicação das séries de faturação que a empresa vai usar, e composto por uma cadeia de, no mínimo, 8
caracteres.

Já o número sequencial do documento dentro da série é o que se encontra imediatamente a seguir ao
número de iden�ficação de série.

Comunicação de séries de faturação à AT
Para a inclusão do ATCUD, é obrigatória a comunicação prévia das séries de documentos que vai u�lizar na
emissão de faturas e outros documentos fiscalmente relevantes. Sendo esta comunicação feita por via
eletrónica, o código de validação é recebido pela mesma via, e imediatamente registado no so�ware de
gestão, e incluído no ATCUD.

O primeiro passo neste processo, será criar previamente no Portal das Finanças um u�lizador com
permissões específicas, para que o seu so�ware de gestão faça a auten�cação no portal das finanças, na
área reservada e consiga fazer a comunicação das séries.

Instruções para a criação do u�lizador no portal das Finanças:

Aceder ao portal das Finanças em  https://www.portaldasfinancas.gov.pt
Iniciar sessão

Na barra lateral escolher – Todos os serviços

Na lista que aparece procurar Auten�cação de Contribuintes

Escolher a opção Gestão de U�lizadores

Escolher a opção Criar um Novo U�lizador

Preencha todos os campos, defina a senha de acesso e, nas Operações Autorizadas, deverá ac�var (para a
comunicação das series):

CGS - Comunicação e Gestão de Séries

WSE - Comunicação e Gestão de Séries por webservice

Clicar em Submeter

Após clicar em  Submeter, o seu novo u�lizador deverá ter uma iden�ficação como por
exemplo 500000000/2.

https://phccs.net/obrigacoes-fiscais-e-legais/obrigacoes-legais-2023/
https://www.portaldasfinancas.gov.pt/


Esta Informação será necessária para o passo seguinte que é atualizar as aplicações de Faturação e
configurar a comunicação das Séries.

Agradecemos que tratem da criação do u�lizador acima descrito ( se necessário com o apoio do vosso
serviço de contabilidade) e após a criação estar efetuada nos contactem para con�nuarmos o processo de
configuração da comunicação de series no vosso so�ware de Faturação

Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional 


