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5ª - Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização 

Administrativa, 

Audição Parlamentar - 05/06/2019 
 

Proposta de Lei n.º 180- XIII 

 

1. Alterações CIRS e CIRC  

Nada a relevar. 
 

2. Alterações CIVA 

 
É nosso entendimento que o prazo de entrega da declaração seja desfasado da data limite 
para o pagamento, com vista a evitar falhas de pagamento resultantes exclusivamente de 
entrega declarativa próxima da data limite impedindo o pagamento atempado. 
 
Nesse sentido concordamos com a proposta de alteração ao artigo 27º do Código do IVA e 
com a possibilidade de harmonizar a data de pagamento da declaração periódica mensal 
com a trimestral. 
 

 

3. Alterações CIS, IEC, IMI, IMT, IUC 
 

No que respeita à alteração ao Código do Imposto de Selo, concordamos com a alteração da 

compensação pela entrega de declaração de substituição. 

4. Alterações RGIT (art. 12.º | art. 117.º a 119.º) 
 

Aproveitando as alterações propostas ao RGIT, seria de oportunidade rectificar o artigo 24º 

da Lei Geral Tributária (LGT) nos termos propostos a esta Comissão Parlamentar em 15 de 

Novembro de 2018: 
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“Artigo 24º 

Responsabilidade dos membros de corpos sociais e responsáveis técnicos  

1- (…) 

2- (…) 

3 - A responsabilidade prevista neste artigo aplica-se aos (técnicos oficiais de contas) contabilistas 

certificados desde que se demonstre a violação dolosa dos deveres de assunção de responsabilidade pela 

regularização técnica nas áreas contabilística e fiscal ou de assinatura de declarações fiscais, 

demonstrações financeiras e seus anexos.” 

(Redacção dada pelo n.º 1 do artigo 57º da Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro)  

 

A recente informação dada pela OCC quanto ao aumento das franquias do seguro de 

responsabilidade civil profissional a que os contabilistas são obrigados, serve também aqui 

como exemplo da urgente necessidade da reposição da palavra “dolo” apenas como forma 

de responsabilidade subsidiária. 

 

5. Reembolso IRC e IRS 

             Nada a relevar. 

 

6. Faturas (art. 14º | DL nº 198/2012, art. 5º) 

 
O Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto, estabelece medidas de controlo da emissão 
de faturas e outros documentos com relevância fiscal, define a forma da sua comunicação 
à Autoridade Tributária e Aduaneira e cria um incentivo de natureza fiscal à exigência 
daqueles documentos por adquirentes pessoas singulares. 
 

“Artigo 5.º 

Conservação dos dados pessoais comunicados 

Os dados pessoais comunicados relativos a faturas em que os adquirentes sejam pessoas singulares devem ser mantidos 

até ao final do quarto ano seguinte àquele a que respeitem, sendo obrigatoriamente destruídos no prazo de seis meses 

após o decurso deste prazo.” 
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A proposta em discussão pretende alterar este artigo para: 
 
«Artigo 5.º: Conservação dos dados comunicados 
Os dados comunicados relativos a faturas devem ser mantidos até ao final do décimo quinto ano seguinte 
àquele a que respeitem, sendo obrigatoriamente destruídos no prazo de seis meses após o decurso deste 
prazo.» 

 
Não percebemos, e não concordamos com a alteração do prazo para 15 anos, quando a 
própria LGT tem prazos de caducidade e prescrição mais curto e as exigências de arquivo, 
dos documentos contabilísticos são de 10 anos. 
 
 
 

7. Alteração ao Estatuto da OCC: Justo impedimento (art. 18º | art. 12º -A) 

 

Os Contabilistas estão, cada vez mais, responsáveis por obrigações e prazos que inferem a 

vida profissional e pessoal, onerados com gastos elevados de sistemas informáticos e 

formação permanente, que, muitas vezes, se pagam com a falta de saúde. 

Por isso, saudamos a iniciativa legislativa, dado que é um direito elementar dos 

profissionais, tal como outras profissões também dele beneficiam (Ex: Advogados). 

Contudo, entendemos que a forma mais adequada de introduzir este mecanismo seria uma 

alteração na Lei Geral Tributária e não dos Estatutos da OCC, tal como por exemplo, para 

os advogados decorre do novo Código do Processo Civil (nCPC, art. 140.º) e não do seu 

Estatuto Profissional. 

No entanto, se esta Proposta de Lei é o meio que permite a aplicação imediata da norma 

do justo impedimento, não nos opomos. 

Cremos que a eficácia do mecanismo dependerá, mais uma vez, da capacidade dos serviços 

informáticos da AT, em desenvolver processos ágeis para a validação do início e fim do 

mesmo. 

Quanto à entrada em vigor, cremos que deva ser imediata, e não adiada para 01/01/2020, 

pois todos sabemos que os motivos descritos no justo impedimento não se compadecem 

de data marcada. 
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A condição do justo impedimento deverá ser invocada pelo profissional, no sítio da AT, 

quando iniciada, sustentada no princípio de verdade, a que obedece um Contabilista 

Certificado, enquanto profissional sujeito a regras éticas e deontológicas, entregando os 

meios de prova que se oferecerem adequados à situação logo que possível.  

Para ajudar a atenuar o recurso dos profissionais a este mecanismo, muito agradecíamos a 

ajuda da AT para o seguinte: 

1. Disponibilização das aplicações informáticas e correspondentes declarações em tempo 

oportuno e sem erros; 

2. Disponibilização de um portal específico para os Contabilistas cumprirem as suas 

obrigações declarativas; 

3. A eliminação de redundâncias declarativas que só geram ineficiências e motivos de 

coimas; 

4. Equidade no calendário fiscal; 

5. Promoção de férias fiscais. 
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SAF T 

É uma questão que importa, e muito, aos contabilistas enquanto profissionais, na medida 

em que contraia atribuições exclusivas destes profissionais inscritos na OCC, uma vez que 

se trata de uma obrigação imposta pela AT, através de uma Portaria, para além de que 

questionar o interesse para o País e da violação de princípios constitucionais e gerais, como 

o da proporcionalidade, da eficiência, da igualdade ou até o da reserva da esfera privada.  

Exemplos: 

1. O preenchimento automático das demonstrações financeiras contraria competências 

específicas e exclusivas dos Contabilistas Certificados quanto à sua preparação, 

conforme o Sistema de Normalização Contabilística (SNC) e as atribuições exclusivas da 

gerência ou administração das empresas, para a sua apresentação à Assembleia Geral, 

conforme o CSC.   

 
Por exemplo:  O art. 4.º da Portaria n.º 31/2019, coloca em causa a NCRF 1, A Estrutura 
Conceptual e a Portaria n.º 220/2015, quanto à estrutura e conteúdo das 
Demonstrações Financeiras. 

 
2. Porque aumenta os gastos de contexto das empresas (recorda-se que cerca de 96% das 

empresas são microentidades e são os contabilistas, principalmente os pequenos 

gabinetes e os que exercem em prática individual, que acabam por assumir estes 

gastos) dado que os requisitos exigidos pela Portaria obrigam a formas de registos e 

procedimentos que não são obrigatórios, nem por normas contabilísticas, nem por 

Códigos Tributários, mas somente pelas regras impostas através de requisitos técnicos 

do sistema.  

 
Por exemplo: o registo fatura a fatura, o registo em conta corrente de clientes e 
fornecedores quando não há crédito ou a inscrição da data do documento físico no 
programa, não são imposições de normas contabilísticas ou códigos tributários (não 
constam nos artigos 44.º a 52.º do CIVA, nem nos artigos 123.º e 124.º do CIRC). 
 

3. Porque o tempo que os Contabilistas perdem a preencher e validar campos do ficheiro, 

que só interessam à AT, não lhes permite fazer aquilo para que foram contratados que 

é apoiar a gestão na interpretação dos números do negócio, ajudar a encontrar formas 

de otimizar a estrutura de rendimentos e gastos, auxiliar na negociação com 

instituições financeiras e outros utentes da informação económica e financeira, 

aportando valor às suas funções; 
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4. Porque o envio, por defeito e na integralidade do ficheiro, contorna a proibição já 

imposta à AT, via e-fatura, de aceder aos bens e serviços adquiridos por todos os que 

peçam fatura com número de contribuinte; 

 
5. Porque não é verdade que o envio do ficheiro cumpra a finalidade de simplificação, 

antes pelo contrário, obriga a validações prévias (sujeitas a coimas) que podem 

impossibilitar o envio da declaração IES (a qual acrescem mais coimas), com regras não 

explícitas nem conhecidas na sua totalidade. Os contabilistas só saberão de alguns dos 

erros de validação no ato de submissão para validação da IES; 

 
6. Porque se ultrapassa, por uma Portaria, direitos e garantias consagradas na Lei Geral 

Tributária quanto à colaboração nos atos inspetivos, ficando o trabalho dos 

Contabilistas sujeitos a uma fiscalização permanente, sem critério nem âmbito 

definido, o que constitui o esvaziamento da acção inspetiva externa tal como se 

encontra regulamentada e a consequente inutilidade das garantias dos contribuintes. 

 
 

Para além de que: 

 
7. Não é verdade quando se afirma que a AT já tem acesso a esta informação, tal como 

agora a pede. Pode a AT solicitar a informação, mas seguindo o procedimento 

tributário. 

 
8. A não validação do ficheiro impede a entrega de uma declaração que não necessita do 

ficheiro para ser submetida (como até aqui se tem feito). 

 

Acresce ainda: 

9. O preenchimento automático, via taxonomias, pode produzir Demonstrações 

Financeiras diferentes das apresentadas nas Assembleias Gerais das sociedades, que 

não serão possíveis de correção na IES. Só com o envio de novo SAF T, agora fora de 

prazo (acrescem mais coimas) e com o risco de continuar a não ser igual (por causa das 

regras da própria AT). 
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Também é um assunto que importa aos empresários: 

1. Porque se entregam dados que contém segredos de negócio e cuja salvaguarda 

não está, nem poderá estar, assegurada; 

 
2. Porque pagam o trabalho dos Contabilistas, profissionais com elevadas 

competências e conhecimentos, para estes fazerem, na maior parte do seu 

tempo, tarefas que só interessam à AT, em vez que receberem apoio na 

interpretação dos dados do negócio, na procura de alternativas de maior 

eficiência das atividades e aumento da sua competitividade/sustentabilidade. 

 
 

Também interessa ao comum dos cidadãos: 

1. Porque é um processo que vai colocar em causa toda a sua privacidade quanto a 

opções no consumo de bens e serviços, operações comerciais e financeiras. 

2. Iniciado este processo, seguir-se-ão os dados das instituições financeiras, e a 

seguir? 

 

Sabemos que nem tudo corre como deveria nos serviços da Administração Fiscal, não 

obstante o empenho dos seus trabalhadores na procura de um melhor serviço ao país, da 

mesma forma que os contabilistas procuram ter um melhor desempenho face às entidades 

a quem prestam serviços. 

As recentes notícias trazidas a público, no âmbito da chamada cobrança de dívidas a cargo 

do Fisco, tem contribuído para acentuar ainda mais a vulnerabilidade dos dados a fornecer 

por via do SAF T da Contabilidade. 

Estes acontecimentos acentuam a fragilidade da segurança e do tratamento dos dados, 

num sistema “surdo”, que não depende dos colaboradores da AT que atendem 

diretamente os contribuintes e as suas reclamações, mas antes da “cultura institucional” 

dependente dos seus dirigentes, responsáveis pelas políticas que estabelecem as 

estratégias de atuação e os objetivos a alcançar pela AT. 

As sucessivas ocorrências mostram a necessidade urgente de implementar um serviço 

público de qualidade, que reponha a confiança dos contribuintes e aproxime os agentes 

económicos. 
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Para isso é necessário que todos (incluindo os dirigentes políticos) assumam as suas 

responsabilidades, de forma a que seja compatível uma atuação de eficácia, de eficiência e 

de verdade no combate à fraude e evasão fiscal, para que se cumpra com o definido no 

preâmbulo da lei que determina o SAF T da Contabilidade. 

Nem as empresas, contribuintes, nem a Administração Fiscal podem estar dependentes de 

critérios subjetivos e de decisões estritamente políticas que continuadamente colocam em 

causa a já débil cidadania fiscal. 

Não renunciamos de maneira alguma à evolução dos procedimentos, mas sugerimos alguma 

prudência nas acções de modernização. Sentimos que há interesses imediatos instalados na 

área da informática que poderão influenciar decisões. 

Como tal apresentamos a seguinte solução: uma proposta de alterações ao Dec. Lei e à 

Portaria que visam atenuar estes aspetos negativos. Consubstanciando-se em: 

1. A AT deverá disponibilizar um validador do ficheiro, que permita identificar os erros 

e a pré-visualização do preenchimento da IES; 

 
2. Envio voluntário do SAF T, para pré-preenchimento da IES, com as tabelas 

estritamente necessárias para o pré- preenchimentos dos campos obrigatórios 

(saldos e não movimentos); 

 
3. Autonomizar o envio da IES (tal como hoje se faz), com preenchimento pelo próprio 

contabilista; 

 
4. Eliminar a obrigação de ficheiros comuns dos programas de contabilidade de 

faturação; 

 
5. Simplificação do preenchimento de algumas tabelas obrigatórias e criar um regime 

transitório para, quando os sistemas não sejam integrados, entre a faturação e a 

contabilidade, permitindo a possibilidade de transferência de dados, ou seja, com 

registos a partir do papel, certos campos não serem de preenchimento obrigatório. 

 

Esta é a nossa opinião e estas são as nossas propostas. 

A APOTEC 

 

mailto:geral@apotec.pt

