
Conformidade 
Cumprir os requisitos locais de 
documentos eletrónicos e fiscai.



Como garantimos a 
conformidade
As nossas soluções de conformidade multi-canal tornam mais 
fácil para a sua organização tornar-se e manter-se em 
conformidade com a legislação fiscal empresarial.

A Pagero mantém-se atualizada sobre as alterações na 
regulamentação para garantir que a sua empresa esteja sempre 
atualizada e em conformidade com as leis locais, 
independentemente da sua indústria ou mercado.

Assuntos Regulamentares
departamento

A nossa equipa interna monitoriza as 
estruturas regulamentares

Grupos de interesses especiais 
SIG internos divulgam as melhores 

práticas em toda a nossa organização

Serviços automatizados
A nossa plataforma é atualizada 

regularmente com tempo de 
inatividade zero para os utilizadores

Parceiros de conformidade
O nosso know-how é construído com 

base na colaboração com especialistas 
confiáveis do setor



As nossas áreas de conformidade
Para ajudar os nossos clientes a cumprir todos os requisitos locais, as nossas soluções 
de conformidade abrangem várias áreas:

Documentos eletrónicos
Cumpra os requisitos de emissão, 
distribuição, recebimento e 
validação de faturas eletrónicas, 
pedidos eletrónicos e muito mais.

Arquivo eletrónico
Cumpra os requisitos de arquivo 
eletrónico, como auditoria e 
legibilidade, para faturação local e 
internacional.

Impostos indiretos
Garanta a conformidade com 
os requisitos de IVA/GST para 
faturas locais e internacionais.

Relatórios eletrónicos
Cumpra os requisitos dos 
relatórios SAF-T, MTD, SII e 
outros, em parceria com a 
Thomson Reuters.



Entenda os requisitos 
regulamentares da faturação 
eletrónica

Peppol
A Pagero é um Peppol Service Provider certificado, membro da OpenPeppol e 
consultor governamental de confiança, a apoiar o desenvolvimento e 
implementação da Peppol globalmente desde 2012.

Plataformas governamentais
A Pagero está integrada com diversas plataformas e infraestruturas 
governamentais em todo o mundo para assegurar a conformidade do 
intercâmbio de documentação, independentemente do modelo de faturação 
eletrónica do país.

Interoperabilidade
A nossa rede aberta, baseada em nuvem, utiliza os princípios das melhores 
práticas do modelo de interoperabilidade de quatro núcleos [four corner model] 
para proporcionar conetividade global para o intercâmbio de documentos 
eletrónicos

Alcance da rede
Com uma única ligação para a Rede Pagero, é possível alcançar 
todos os seus parceiros comerciais, independentemente dos 
sistemas, redes ou plataformas governamentais que usam.

Mapa de conformidade da 
faturação eletrónica

Use o nosso Mapa mundial  de 
conformidade interativo para 
obter uma visão geral dos 
requisitos de faturação 
eletrónica e documentos 
eletrónicos nos países onde 
opera. Click on a country to get a 
quick overview at pagero.com/ 
compliance/world-map

https://pagero.com/
compliance/world-map
https://pagero.com/ compliance/world-map


European E-invoicing Service Providers Association

Member

Associações industriais
Através do envolvimento ativo em organizações específicas da indústria, 
aconselhamos agências governamentais, partilhamos conhecimentos, apoiamos 
o desenvolvimento global e promovemos as melhores práticas da indústria.

Data Privacy
Responsável de privacidade de dados
O nosso diretor de privacidade de dados 
dedicado garante que as nossas práticas e 
processos internos protegem os direitos de 
privacidade de dados do cliente.

Aviso de Privacidade
O nosso Aviso de Privacidade de Dados 
protege a integridade dos indivíduos de 
acordo com as leis de proteção de dados.

Melhores práticas
Monitorizamos e atualizamos continuamente 
os processos organizacionais para cumprir o 
RGPD e outras leis de privacidade de dados.

Transferências para países terceiros
Obtenha uma visão geral das transferências 
da Schrems II e de países terceiros ao utilizar 
os serviços prestados pela Pagero.



One connection 
– global reach

Pagero Group 
Box 11006

404 21 Gothenburg
Sweden

pagero.pt 

Conseguimos cumprir os nossos 
requisitos fiscais e legais em 
matéria de faturação em todos os 
29 países onde utilizamos a Pagero 
como nosso fornecedor de serviços 
de faturação eletrónica.

Mihai Chiriac
Gestor do programa de faturação eletrónica da EMEA & 
APJ, Hewlett Packard Enterprise

530B+
Recibos/ faturas a 

nível mundial (papel 
e digital)

Source: Billentis 2019

~55B
Sem papel (dois 
terços dos quais 
B2B, B2G e G2B)

€500-1500B
Estimativa anual da diferença global 

de IVA

https://www.pagero.com/



