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Comunicação 

   Inventário 

 

 
 
 
 
Pode exportar, a partir do KeyInvoice, o ficheiro de Inventário que tem de 
comunicar à Autoridade Tributária (AT).  
 
Para o fazer vá ao menu Vendas -» Comunicação à AT -» Emissão do 

Inventário à AT. 

 
De seguida será transportado para o menu “Emissão do Inventário à AT”, 

onde terá a possibilidade de escolher o “Ano” e o “Formato do Ficheiro” a 

exportar. 

 

 

 

 

 

Estes são os dois formatos aceites pelo Portal da AT para a comunicação do 

seu Inventário. Poderá utilizar qualquer um deles para comunicar os seus 

stocks. 
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Exemplo (Texto CSV): 
 
Se escolher, por exemplo, a opção Texto (CSV) irá fazer o download de um 

ficheiro com as seguintes tabelas: 

 
ProductCategory - Tal como indica é a Categoria do Produto. 
 
Categorias (AT):  
M=Mercadorias 
P=Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 
A=Produtos Acabados e intermédios 
S=Subprodutos, desperdícios e refugos 
T=Produtos e trabalhos em curso 
 
Caso não tenha na Ficha do Artigo qualquer categoria selecionada a mesma é 
preenchida automaticamente com a letra M quando exporta o Inventário. 
(consulte o seu contabilista ou a própria AT caso não saiba que categoria 
deve associar aos seus produtos). 
 
ProductCode - Esta tabela será preenchida com o Código do Produto e está 
limitado a 60 caracteres.  
 
ProductDescription - Descrimina a designação do produto. Está limitado 200 
caracteres.  
 
ProductNumberCode - Sairá a informação referente ao Código do Artigo ou ao 
Código de Barras atribuído a esse Artigo.  
 
ClosingStockQuantify - É nesta tabela que irá a informação sobre as 
quantidades que tem em Stock.  
 
UnitOfMeasure - Informa qual a Unidade de Medida utilizada. 

Tenha em atenção que só serão exportados os Artigos que tenham Stock. O 
que significa que tudo o que tiver stock negativo ou nulo não aparecerá.  
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No entanto, ao escolher esta opção (Texto (CSV)) tem a possibilidade de 

editar o mesmo. Poderá acrescentar os artigos que quiser e colocar no campo 

da quantidade (ClosingStockQuantify) o valor de stock que pretende 

comunicar. 

 

 

Formato XML 

No caso de escolher o formato XML, as tabelas que o constituem são iguais 

ao do CSV.  

No entanto, não recomendamos que edite a informação se optar pela 

comunicação neste formato. Caso pretenda editar recomendamos que extraia 

o ficheiro em CSV. 

Depois de escolher o formato pretendido poderá ir ao Portal da AT 

 

Nota: Caso tenha Artigos em Consignação, tenha em atenção que os mesmos 

irão ser contabilizados quando extrai o Inventário do KeyInvoice. Só não serão 

contabilizados os Artigos que estavam em consignação e já tenham sido 

Faturados. 

 

 


