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PROPOSTA DE LEI N.º 180/XIII/4º 

Sugestão de Aditamento à Proposta de Lei n.º 180/XIII/4º 

Normas para o SAF-T (PT) 

 

      Art.º …  

Da obrigação declarativa 

O ficheiro normalizado de auditoria tributária, designado de SAF-T (PT), relativo à  

contabilidade só pode ser entregue à Autoridade Tributária e Aduaneira, por cumprimento 

de obrigação inspetiva, ou fiscalizadora desta quando o solicite nos termos da Lei, sendo que 

só os titulares dos dados ou tribunal competente podem fazer a entrega do SAF-T (PT) da 

contabilidade à Autoridade Tributária e Aduaneira.  

 

   

      Art.º … 

Das normas contabilísticas aplicáveis 

1- Todas as entidades sujeitas à normalização contabilística e a possuírem contabilidade 

organizada, só são obrigadas a cumprir com as normas contabilísticas que lhes sejam 

aplicáveis, designadamente, mas não só, dos diferentes sistemas de normalização 

contabilística, dos planos de contas e quadro de contas, desde que os mesmos estejam 

vertidos em Leis ou constem do acervo de normas, regulamentos, diretrizes ou deliberações 

do âmbito da competência de intervenção da Comissão de Normalização Contabilística.  

 

2- Nenhuma entidade pode ser penalizada por só seguir na sua contabilidade as normas 

de contabilidade emanadas pela Comissão de Normalização Contabilística, no que se inclui 

as formas de fazer contabilidade e de proceder a cada registo das operações e no seu relato. 
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Art.º … 

Alterações e inovações nos SAF-T (PT)  

 

1 -Alterações futuras a qualquer dos existentes ficheiros normalizados de auditoria tributária, 

designados de SAF-T (PT), incluindo a estrutura de dados, a criação de novos ficheiros SAF-

T (PT) para outros âmbitos, ou outros mecanismos similares, a modificação da forma de 

entrega a qualquer entidade pública ou privada, a utilização de dados dos SAF-T (PT), mesmo 

que parcial e a utilização dos mesmos para outros fins, decorre sempre de uma prévia 

deliberação por Lei. 

 

2 – Para efeitos da prévia deliberação definida no número anterior, carecem de audição prévia 

de pelo menos a Comissão Nacional de Proteção de Dados, Comissão  de Normalização 

Contabilística, todos os serviços e entidades do Estado envolvidas, Ordens profissionais  

diretamente envolvidas por ser da sua área profissional, mas também outras entidades que 

pela sensibilidade dos dados devam ser chamadas como sejam, confederações e associações 

empresariais, confederações e organizações sindicais, organizações de defesa dos 

consumidores, entre outras entidades que o parlamento entenda convidar, designadamente 

associações de profissionais e pessoas de reconhecido mérito.  

 

 

Fundamentação 

 

Em complemento às sugestões que a ANACO já apresentou nesta iniciativa legislativa, tendo 

entregue um documento antes da audição conjunta que ocorreu no dia 5 de junho, vimos  

agora acrescentar mais uma sugestão por causa do SAF-T (PT) da contabilidade, 

precisamente para colmatar uma lacuna que nossa proposta tem relacionada com a supressão 

das temáticas do SAF-T (PT) que estão em diversas portarias.  

 

Recordamos que a ANACO foi a entidade promotora da Petição Pública contra o 

“BIG BROTHER” fiscal, que tem quase 12.000 assinantes, que já deu entrada no 

parlamento como a petição 628/XIII/4, cuja admissibilidade já foi aceite pela 

COFMA em reunião de dia 5 de junho, sendo que a petição recolheu muitos apoios 

de diversas associações e confederações empresariais, além de notoriedade na 

comunicação social.  
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A petição pretende 3 grandes objetivos todos eles relacionados com as Liberdades, Direitos 

e Garantias dos cidadãos e com a legalidade:  

1º parar a submissão do SAF-T (PT) da contabilidade constante do Decreto-Lei 87/2018, 

que determina a submissão do mesmo; 

2º suspender ou revogar temáticas que estão nas portarias conexas com o decreto-lei; 

3º criar um ambiente legislativo que leve a que estas temáticas sejam elaboradas e produzidas 

com total ponderação das liberdades, direitos e garantias e de todos os interesses que devem 

ser protegidos à luz da Lei.  

 

Para concretização do 1º objetivo já fizemos propostas de alteração e ou eliminação 

de artigos do Decreto-Lei n.º 87/2017. Faltava o 2º e 3º objetivos da petição.  

 

Assim para cumprir com esses objetivos elaboramos esta sugestão de 3 artigos para 

constarem na Lei que resultar da PPL 180/XIII/4 porque é nossa convicção que 

sendo o SAF-T (PT) da contabilidade um tema de Liberdades, Direitos e Garantias 

deve ser da competência legal do parlamento tratar estas matérias.  

Explicação dos artigos 

O 1º Artigo que denominámos de “Da Obrigação declarativa” visa consagrar na Lei 

que o SAF-T (PT) só pode ser entregue à AT para cumprimento de obrigações inspetivas 

que esta acione nos termos da lei. Resulta assim também a prova de que somos favoráveis à 

utilização deste ficheiro para combate à fraude e à evasão fiscal, mas somente desta forma 

onde existe um uso já definido na Lei.  Entendemos neste artigo ressalvar algo que parece 

óbvio é que o ficheiro SAF-(T) (PT) só pode ser entregues à AT pelas entidades titulares dos 

dados ou, na recusa destas, por ordem de tribunal competente, evitando assim colocar outras 

pessoas ou entidade em posições delicadas perante a pressão da AT.  

 

O 2º artigo que denominamos “Das normas contabilísticas aplicáveis” visa consagrar 

o primado da contabilidade e da Comissão de Normalização Contabilística na forma como 

as entidades têm de fazer contabilidade e onde devem ir buscar as interpretações e 

deliberações que influenciem até a forma de fazer contabilidade. Isto é a nosso ver básico 

por 2 motivos: 1ª as normas contabilísticas nacionais derivam de Diretivas Comunitárias e a 

entidade que tem a competência legal de as aplicar, difundir, esclarecer, regular é a Comissão 
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de Normalização Contabilistas entidade que já tem 45 anos e à qual ninguém contesta as suas 

competências, ao invés da AT que não tem competências legais nesta área e se meteu a fazer 

normas contabilísticas em excel e em faqs que em grande medida contrariam normativos 

contabilísticos e formas legais com 45 anos de fazer contabilidade. 

 

O 3º artigo com a epígrafe “Alterações e inovações nos SAF-T (PT)” visa criar uma 

forma de como no futuro os SAF-T ( PT) devem ser desenvolvidos de modo a se evitar as 

situações que hoje vivemos e sobretudo para evitar ilegalidade numa zona onde existe de 

facto muitos interesses legalmente protegidos, começando desde logo pelos dos 

trabalhadores que neste SAF-T  (PT) da contabilidade também estão a ser muito afrontados.  

 

Do nosso ponto de vista, com estes 3 artigos de uma forma positiva, assertiva e clara coloca-

se na Lei normas que vão dar um novo enquadramento às matérias do SAF_T (PT) de uma 

forma que dignifica o processo legislativo.  

 

Lisboa, 13 de junho de 2019 

Pela ANACO – Associação Nacional Contabilistas 

O Presidente 

Vitor Alexandre Lopes Pereira Vicente 

com  

João Amaral, Andreia Maia, Monica Mandim, Martinho Caetano, Liliana Alves, Pedro 

Filipe 
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