Validar Faturas com QR Code
Vantagens de validar faturas com QR Code
Já se deve ter interrogado para que serve um QR Code (ou código QR). Por A
partir de 1 de janeiro 2021 (passa a ser uma exigência da lei) esses quadrados
impressos nos recibos vão permitir comunicar a respetiva despesa à
Autoridade Tributária (AT), mesmo que a fatura não tenha o seu número de
contribuinte.
A medida tem como objetivo reduzir a evasão fiscal, no entanto para os
contribuintes pode também ser uma forma de simplificar o processo de
comunicação com a AT.
Muitas vezes, por esquecimento ou pressa, nem sempre nos lembramos de
pedir as faturas com NIF. E, sem o número de contribuinte a fatura não entra
no e-fatura. E dessa forma, não pode ser incluída nas despesas para as
deduções no IRS. E quanto menos deduzir, menos vai receber, ou mais vai
pagar.
Com este novo sistema, mesmo que não tenha o NIF na factura, será possível
validar a fatura com QR Code, ou seja, usar esse código e dessa forma
encaminhar o seu registo na plataforma e-fatura da Autoridade Tributária (AT).
Como consultar faturas?
Basta aceder ao portal e-fatura, clicar em Consumidor e depois inserir o seu
NIF e a sua senha de acesso. Conseguirá então ver as suas deduções em
cada categoria (clicando no ícone), mas também todas as faturas que foram
comunicadas. Caso queira ver uma delas, basta clicar em Número de Fatura.

Como irá funcionar a validação das faturas com QR
Code?
O processo é simples e rápido, permitindo inclusive juntar várias faturas que
possam estar esquecidas em dossiers, pastas ou bolsos, em poucos minutos,
comunicar com a AT.
Ainda não foi explicado pela AT mas deverá existir a partir de 01 Janeiro 2021
uma aplicação própria das Finanças que permita que o Código QR fotografado

ou lido através de uma app (aplicação) faça leitura imediatamente e entre na
página do e-fatura para assim serem validadas as Facturas.
O processo no seu todo deverá resumir-se ao seguinte: apontar a câmara do
telemóvel para o código, permitir que o QR Code seja lido e os dados da fatura
enviados. Bastará para isso que possua um smartphone e uma app instalada
para que tudo seja feito de forma rápida.

