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PHC Intrastat CS
A gestão das declarações estatísticas do 
Comércio Intracomunitário

A solução para a recolha e o envio de informações 
estatísticas sobre as transações de bens entre 
Estados-Membros.
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Pode enviar facilmente toda a 
informação estatística via upload 
na área reservada do Webinq.

 

 

Benefícios

Solução

Destinatários

Empresas que importam 
ou exportam produtos e 
estão obrigadas a apre-
sentar as declarações do 
intrastat

Dois suportes de envio: 
por formulário ou por 
ficheiro eletrónico no 
formato .csv

tratamento integrado 
de declaração 
sobre o comércio 
intracomunitário

Visite www.phc.pt

http://www.phc.pt/portal/programs/estview.aspx?ref=Intrastat
http://www.phc.pt/
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o sistema intrastat constitui uma ferramenta de estatísticas para as transações de mercadorias na comunidade Europeia. • 
Para esse fim é utilizado um formulário de expedição/ chegada de mercadorias, onde são lançados os movimentos comuni-
tários e não comunitários. Estes últimos são lançados quando estão sob regime de transformação ou regime de aperfeiçoa-
mento.
A estatística é enviada quando são ultrapassados os limiares estabelecidos pelo iNE (instituto Nacional de Estatística), no • 
mês em questão (se for esse o caso) ou obrigatoriamente de ano a ano. Para esse efeito são utilizados os diversos formulá-
rios colocados à disposição pelo iNE.
A meta que se pretende alcançar com o módulo intrastat é a de fornecer ao utilizador os meios automáticos para a manu-• 
tenção e emissão das estatísticas.
o suporte para a declaração pode ser efetuado de dois modos: por formulário ou por ficheiro eletrónico no formato .csv.• 

O módulo PHC Intrastat CS, permite efetuar as seguintes 
funções (tem de possuir o módulo PHC Gestão CS):

Fornecer ao utilizador os meios automáticos para manu-• 
tenção e emissão das estatísticas;
Enviar as estatísticas quando são ultrapassados os • 
limiares estabelecidos pelo iNE – instituto Nacional de 
Estatística, no mês em questão ou anualmente através 
dos diversos formulários colocados à disposição pelo iNE;
Possuir suporte da declaração por formulário ou por • 
ficheiro eletrónico no formato .csv.

Neste local são selecionados os documentos que reúnem as 
características determinadas pelo sistema sendo que este 
ecrã permite a introdução ou alteração das linhas desses 
documentos. sempre que imprimir ou efetuar uma previsão 
do mapa é apresentada mais uma janela, para confirmar se foi 
impresso ou não um mapa para o iNE. 

se confirmar esta opção é ativada uma check-box no sistema 
de intrastat. com esta ativação pode saber facilmente se a 
informação já foi remetida ao iNE.

Após clicar em Exportar é apresentada uma listagem de documentos 
que podem ser enviados para o iNE.

Neste local é possível observar os dados dos diversos documentos.

Principais funcionalidades



Este documento tem como objetivo descrever as funcionalida des do software. como estão em constante evolução, é possível que as funcionalidades aqui descritas não se mantenham no 
mesmo formato. se considerar vital alguma funcionalidade em particular verifique, numa Demonstração do software, se a mes ma corresponde ao que necessita. p. 3
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Esta mensagem informa a localização do ficheiro criado com 
os dados recolhidos relativos ao fluxo de expedição ou rela-
tivos ao fluxo de chegada.

Cálculo de Limiares
Esta opção permite executar os cálculos dos limiares estatís-
ticos, valor que é afixado anualmente pelo iNE e pelo qual é 
definida a obrigação do fornecimento da informação. 
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©PHc | todos os direitos sobre este documento estão reservados. Este documento tem apenas objetivos de informação. 
A PHc não dá nenhuma garantia, explícita ou implícita, no conteúdo deste documento. A marca PHc é uma marca registada.

design | www.cabine.pt

Para saber tudo sobre a PHc, subscreva a “iDirecto” 
no sítio da internet em www.phc.pt/idirecto

http://www.cabine.pt
www.phc.pt/idirecto

