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PROPOSTA DE LEI N.º 180/XIII/4.ª (GOV)

Alteração de diversos códigos fiscais

Propostas de Aditamento

É aditado à Proposta de Lei n.º 180/XIII-4.ª o artigo 18.ºA ao Capítulo VI com a seguinte 

redação:

«CAPÍTULO VI

Outras disposições 

Artigo 18.º A 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 8/2007, de 17 de janeiro

Os artigos 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, e 10.º do Decreto-Lei n.º 8/2007, de 17 de janeiro, na sua 

redação atual, alterados pelo Decreto-Lei n.º 87/2018, de 31 de Outubro, passam 

a ter a seguinte redação:

«Artigo 2.º

[...]

1 – (...).

2 – (...).

3 – (...).

4 – (...).

5 - O cumprimento das obrigações legais referidas no n.º 1 e na alínea a) do n.º 2 fica 
dependente  da  submissão  prévia  do  ficheiro  normalizado  de  auditoria 
tributária,  designado de SAF-T (PT), relativo à contabilidade, à Autoridade 
Tributária  e  Aduaneira  e  respetiva validação,  sem a qual  não  é possível  a 
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entrega da IES/DA nos termos a definir é definido por portaria dos membros 

do Governo responsáveis pela área das finanças, pelo INE, I. P., e pelas áreas da 

justiça e da economia, sem estar dependente da submissão prévia do ficheiro 
normalizado  de  auditoria  tributária,  designado  de  SAF-T  (PT),  relativo  à 
contabilidade, à Autoridade Tributária e Aduaneira e respetiva validação.

6 – [Eliminado].

Artigo 3.º

[...]

1 - A informação a prestar consta de modelos oficiais, aprovados por portaria do 

ministro  responsável  pela  área  das  finanças,  ou  por  portaria  dos  membros  do 

governo responsáveis pelo INE, I. P., e pelas áreas das finanças e da economia, caso 

se trate do anexo R, devendo os modelos integrar toda a informação necessária ao 

cumprimento de cada uma das obrigações legais incluídas na IES conjuntamente 
com o ficheiro SAF-T (PT) relativo à contabilidade.

2- (…).

Artigo 4.º

[…]

1  -  O cumprimento  das  obrigações  legais  referidas  no  artigo  2.º, bem como a 
submissão do ficheiro SAF-T (PT), relativo à contabilidade, é efetuado através 

do  envio  da  respetiva  informação  ao  Ministério  das  Finanças,  por  transmissão 

eletrónica de dados, nos termos a definir  pela portaria a que se refere o n.º 5 do 

artigo 2.º.

2 – (…).

Artigo 6.º

[...]
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1 - A IES é submetida pelas entidades competentes para a entrega das declarações de 

informação contabilística e fiscal, e nas situações legalmente exigidas, após prévia 
validação do ficheiro SAF-T (PT) relativo à contabilidade, submetido à Autoridade 
Tributária e Aduaneira, nas condições e termos definidos na portaria a que se refere o n.º 

5 do artigo 2.º.

2 – [Eliminado].

3 – (…).

4 – O disposto no número 1 e 2 é aplicável à entrega da declaração prevista na alínea a) do 

n.º 2 do artigo 2.º, sendo aplicável o referido no número anterior às declarações referidas 

nas alíneas a) a c) do n.º 2 do artigo 2.º

Artigo 10.º

[...]

1 – (…).

2 – (…).

3 – (…).

4 - Da BDCA não pode constar o ficheiro SAF-T (PT) relativo à contabilidade nem 
outra informação que, nos termos da legislação especial, não respeite ao cumprimento da 

obrigação prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 2.º.

5 – (…)

6 – (…)»

Palácio de São Bento, 6 de junho de 2019

Os Deputados,

Duarte Alves

Paulo Sá
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Nota justificativa
O denominado ficheiro “SAF-T da Contabilidade” permite, de uma forma estruturada e 

harmonizada, proceder a auditoria da contabilidade de um sujeito passivo na presença de 

um ato inspetivo da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT). 

Tendo em conta o nível  de informação existente neste ficheiro,  muita da qual sujeita a 

proteção de dados  pessoais  e  ao abrigo  do sigilo  bancário,  comercial  e  profissional,  é 

desproporcional que este grau de informação passe a ser entregue globalmente e de forma 

centralizada numa só entidade, neste caso a AT. 

O  cumprimento  das  obrigações  declarativas  e  até  a  sua  aplicação  no  processo  de 

simplificação  declarativa  não  necessita  que  este  ficheiro  seja  entregue,  havendo  outras 

formas da mesma poder ser realizada, para gerar relatório das aplicações de contabilidade, 

com os saldos necessários ao preenchimento das obrigações declarativas, aproveitando as 

próprias taxonomias criadas pela Portaria n.º 302/2016, de 2 de Dezembro. 

Estão  em  causa  direitos  e  garantias  dos  cidadãos,  nomeadamente  com  o  uso  desta  

informação. A lógica subjacente é a de uma inspeção preventiva e permanente, em vez da 

inspeção com base em indícios. 

Para além disso, estão associados custos de transição elevados, ao nível  de encargos de 

software e volume de trabalho para quem processa a contabilidade, criando entropias para  

transformar  a  informação  contabilística  em  financeira  que  devia  estar  ao  serviço  dos 

agentes económicos, para estar ao serviço da AT.

O PCP apresentou um pedido de Apreciação Parlamentar (AP n.º 71/XIII) ao Decreto-Lei 

n.º 87/2018, de 31 de outubro, tendo em conta as preocupações acima referidas e mais 

desenvolvidas na nota justificativa daquela apreciação parlamentar. 

Este  Decreto-Lei,  de  indiscutível  relevância  política,  foi  publicado  pelo  Governo  num 

momento em que a Assembleia da República e o país discutiam o Orçamento do Estado 

para  2019,  sem  que  se  conheça  quais  as  entidades  que  foram  ouvidas  (Pergunta  n.º  
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1030/XIII/4.ª,  de 09/01/2019, apresentada pelo PCP, ainda sem resposta por parte do 

Governo),  mas  desde  já  sabendo-se  as  debilidades  com que  se  depara  a  Comissão  de 

Normalização  Contabilística  (CNC),  que  está  sem  presidente  desde  Janeiro  de  2018 

(Pergunta n.º 1966/XIII/4.ª, de 26/04/2018, apresentada pelo PCP, ainda sem resposta).

Entretanto, em vários sectores da sociedade, surgiram preocupações que vão de encontro 

às posições manifestadas na Apreciação Parlamentar apresentada pelo PCP, incluindo uma 

Petição Pública que foi recentemente entregue à Assembleia da República, com mais de 11 

mil subscritores.

Desde  início  da  proposta  de  aplicação  do  SAF-T que  se  têm levantado  um contínuo 

conjunto de alterações e interpretações que comprovam a inconsistência deste processo, no 

que diz respeito à adequação com princípios e normas contabilísticas. 

 

Independentemente do seguimento que seja dado à Apreciação Parlamentar e àquilo que 

dela resultar, apresentamos desde já um aditamento à Proposta de Lei n.º 180/XIII, em que 

propomos a eliminação de todas as alterações que obrigam à entrega do ficheiro chamado 

“SAF-T da Contabilidade”,  sem com isso  propor  a  revogação ou outras  alterações  ao 

Decreto-Lei n.º 87/2018, tendo em conta outros elementos aí presentes que podem ser 

relevantes para a simplificação e informatização do sistema fiscal português. 

Uma alteração desta importância exige uma ampla discussão pública na sociedade, que não 

foi  feita  previamente  à  publicação  do  Decreto-Lei  n.º  87/2018.  Não  existe,  no  plano 

internacional, situação que se conheça análoga àquela que é proposta pelo Decreto-Lei, no 

que diz respeito ao grau de informação centralizado numa só entidade, neste caso a AT. 

Não está em causa o desafio da simplificação e automatização dos sistemas fiscais, que 

exige meios para garantir uma maior proximidade aos cidadãos. O que está aqui em causa 

são  direitos  fundamentais,  que  colidem com a  entrega  obrigatória  de  um ficheiro  que 

contem uma grande quantidade de informação, muito além da necessária ao cumprimento 

de obrigações fiscais, situação que pode abrir precedentes que dificilmente terão recuo ou 

remédio no futuro.  
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