
Caro Agente, 

Vimos desta forma alertar para a entrada em vigor no próximo dia 1 de Julho de 2013 do novo Regime de Bens 

em Circulação, conforme disposto no Decreto-Lei 198/2012 de 24 de Agosto e pela Portaria 161/2013 de 23 de 

Abril, segundo o qual todas entidades que tenham apresentado um volume de negócio superior a 100 mil Euros no 

ano anterior passarão a ter de comunicar à Autoridade Tributária (“AT”) os elementos dos documentos de 

transporte previamente ao início do transporte. A AT disponibilizará neste processo um código de identificação de 

transporte que deverá acompanhar os bens em circulação. 

De acordo com o Artº 5 do DL 198/2012, a comunicação prévia poderá ser efectuada por transmissão electrónica 

(Web Services ou envio ficheiro SAF-T) ou através de serviço telefónico disponibilizado para o efeito (que obriga a 

subsequente inserção no Portal da Finanças até ao 5º dia útil seguinte). 

Alertamos para o facto da responsabilidade pela comunicação prévia dos elementos dos documentos de 

transporte ser da entidade que remete os bens, sendo portanto responsabilidade dos Senhores Agentes a 

comunicação prévia das sobras a enviar para a Vasp. Recordamos que a Vasp não tem informação antecipada das 

quantidades das sobras que diariamente nos são enviadas pelos diversos pontos de venda o que inviabiliza 

qualquer possibilidade de comunicação prévia da nossa parte à AT. 

Consciente dos transtornos que esta legislação vem provocar na nossa rede de pontos de venda, a Vasp tem vindo 

a desenvolver contactos com a AT no sentido de tentar encontrar uma solução que considere as particularidades 

do nosso negócio. Infelizmente a AT tem-se mostrado inflexível na criação de qualquer regime de excepção para o 

negócio da venda de publicações, pelo que o nosso contributo nesta matéria passa apenas pela criação de 

ferramentas que permitam ajudar os senhores Agentes a cumprir com os novos requisitos legais associados ao 

transporte de mercadorias (veja no site da Vasp - www.vasp.pt - informações mais detalhadas). Neste momento 

temos disponíveis duas soluções: 

1. Kios Kube – Todos os clientes subscritores deste serviço terão todo o processo totalmente automatizado, 

nomeadamente a comunicação prévia da remessa junto da AT bem como a impressão de documento de 

transporte já com o código AT de identificação do documento de remessa; 

2. Net Vasp – A comunicação das sobras a devolver poderá ser efectuada por esta via, bastará para o efeito 

aceder a www.vasp.pt\netvasp e preencher a GLD/GLS online até às 23H00 do dia anterior. A Vasp 

correrá de seguida um processo de validação de dados e procederá à comunicação prévia à AT. Na 

sequência deste processo será emitida uma Guia de Recolha, já incluindo a identificação do código 

emitido pela AT, o qual será enviado por email para o senhor Agente para que o possa imprimir para 

acompanhar as sobras a devolver à Vasp, cumprindo assim com os requisitos legais para o transporte. 

Estima-se que o tempo de duração deste processo, desde o início do processo de validação até à recepção 

da Guia de Recolha com código AT, seja de, aproximadamente, 5-10 minutos. 

As entidades com um Volume de Negócios inferior a 100.000 euros (no ano anterior) estão dispensadas da 

comunicação prévia do transporte de mercadorias. Nesta situação os senhores Agentes deverão emitir uma guia 

de remessa manual impressa em gráfica, anexando a GLS da Vasp ao referido documento apenas para efeitos de 

conferência interna de sobras pela Vasp. Recordamos que as Guias de remessa deverão cumprir com todos os 

requisitos dispostos no DL 147/2003 e com o Artº. 36 do CIVA, nomeadamente: 

a. Nome, firma ou denominação social, domicílio ou sede e número de identificação fiscal do remetente; 

b. Nome, firma ou denominação social, domicílio ou sede do destinatário ou adquirente; e número de 

identificação fiscal do destinatário ou adquirente;  

c. Designação comercial dos bens, com indicação das quantidades. 

d. As facturas, guias de remessa ou documentos equivalentes devem ainda indicar os locais de carga e 

descarga, referidos como tais, e a data e hora em que se inicia o transporte. 

 

O motorista da Vasp reserva-se o direito de não proceder ao levantamento da mercadoria, caso esta não esteja 

acompanhada pelo código emitido pela AT ou por guia manual pré-impressa em gráfica e devidamente 

preenchida. 

Direcção Administrativa e Financeira 


