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SAF-T DA CONTABILIDADE MEDIDAS DE ALTERAÇÃO URGENTES EM LINHA COM A  
Petição 628/XIII/4 – Entrada na AR a 2019.05.02 – Solicitam a adoção de medidas contra as bases de dados da AT 

 

DL 87/2018 de 2018-10-31 Sugestões de alteração Fundamentação 

Decreto-Lei 8/2007 de 17 janeiro 
 

Art.º 2º 
 1--- 
b) A entrega da declaração anual de informação 
contabilística e fiscal prevista na alínea c) do n.º 1 
do artigo 117.º do Código do Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Coletivas; 
 
2-  
b) A declaração anual de informação contabilística 
e fiscal e os mapas recapitulativos previstos nas 
alíneas d) a f) do n.º 1 do artigo 29.º do Código do 
Imposto sobre o Valor Acrescentado; 
 
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 entrega da IES/DA, nos termos a 
definir por portaria dos membros do Governo 
responsáveis pela área das finanças, pelo INE, I. 
P., e pelas áreas da justiça e da economia. 
 
 
 
 

Decreto-Lei 8/2007 de 17 janeiro 
 

Art.º 2º 
 

Manter 
 
 
 
 
 

Manter 
 
 

 
 

Revogar/Cessar Vigência 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta revogação/cessação de vigência é das mais 
importantes porque elimina a imposição de 
entrega do ficheiro saf-t para elaboração da IES. 
Um dos pontos mias negativos que interessa 
travar por ser esta obrigação que atenta com 
liberdades direitos e garantias.  e não propormos 
nova redação porque na versão anterior do DL 
8/2007 não existia este número.  
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6 - Para efeitos contraordenacionais, a obrigação 
de entrega da IES/DA constitui uma obrigação 
distinta da submissão e validação do ficheiro 
normalizado referido no número anterior. 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 

Revogar/Cessar Vigência 
 
 
 
 
 
 
 

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, apenas, ao 
cumprimento de cada uma das obrigações 
legais incluídas na IES. 

 
 
 

Artigo 4.º 
1 - O cumprimento das obrigações legais 
referidas no artigo 2.º é efetuado através do 
envio da respetiva informação ao Ministério 
das Finanças, por transmissão eletrónica de 
dados, nos termos a definir por portaria dos 
membros do Governo responsáveis pela área 
das finanças, pelo INE, I. P., e pelas áreas 
da justiça e da economia.  

 
 
 

Esta revogação/cessação de vigência é 
importante. Um dos pontos mias negativos que 
interessa travar por ser esta obrigação que atenta 
com liberdades direitos e garantias.  e não 
propormos nova redação porque na versão 
anterior do DL 8/2007 não existia este número.  
 
 
 
Eliminou-se o SAF-T PT da redação. Esta 
alteração ao artigo é necessária para eliminar a 
entrega do ficheiro SAF-T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eliminou-se o SAF-T PT da redação. Esta 
alteração ao artigo é necessária para eliminar a 
entrega do ficheiro SAF-T. 
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Artigo 5.º 

1 -  A IES é apresentada anualmente até ao 15.º 
dia do 7.º mês posterior à data do termo do 
exercício económico, independentemente de esse 
dia ser útil ou não útil, salvo disposição em 
contrário. 
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, 
considera-se como data de apresentação da IES a 
da respetiva submissão por via eletrónica, sem 
prejuízo do que se encontrar definido na portaria 
a que se refere o n.º 5 do artigo 2.º 
 

Artigo 6.º 
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 - Nos casos em que o ficheiro SAF-T (PT) 
relativo à contabilidade não for validado, quando 
este for legalmente exigido, nos termos definidos 
na portaria a que se refere o n.º 5 do artigo 2.º, não 
é possível proceder à submissão da IES até que 
ocorra nova submissão do referido ficheiro e este 
seja validado. 
 
 

 
Artigo 5.º 

1 -  A IES é apresentada anualmente até ao 
15.º dia do 7.º mês posterior à data do termo 
do exercício económico, salvo disposição 
em contrário. 
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, 
considera-se como data de apresentação da IES 
a da respetiva submissão por via eletrónica. 
 
 
 

 
Artigo 6.º 

1 - A IES é submetida pelas entidades 
competentes para a entrega das declarações 
de informação contabilística e fiscal.  
 
 
 
 
 
 
2 - A forma de verificação da identidade do 
apresentante da IES é regulada na portaria 
prevista no artigo 4.º 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Entendemos que quando o termo do prazo da 
IES é a um dia não útil esta deve transitar para o 
dia útil seguinte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eliminou-se o SAF-T PT da redação. Esta 
alteração ao artigo é necessária para eliminar a 
entrega do ficheiro SAF-T. 
 
 
 
 
 
 
Esta alteração ao artigo é das mais importantes 
porque elimina a imposição de entrega do 
ficheiro saf-t para elaboração da IES, 
nomeadamente do anexo R.  
 
 
 
 
 
 
 



Sugestões ANACO para a PPL 180/XIII – vários Códigos Fiscais 

5 
 

3 - A forma de verificação da identidade do 
apresentante da IES é regulada pela portaria a que 
se refere o n.º 5 do artigo 2.º 
 
4 - O disposto nos 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 9.º 
1 - A informação respeitante ao cumprimento das 
obrigações previstas nas alíneas c) a f) do n.º 1 do 
artigo 2.º deve ser disponibilizada, por via 
eletrónica, às entidades perante as quais deve ser 
legalmente prestada, nos termos regulados na 
portaria a que se refere o n.º 5 do artigo 2.º 
 
2 - A disponibilização ao INE, I. P., da informação 
respeitante ao cumprimento da obrigação prevista 
na alínea d) do n.º 1 do artigo 2.º é efetuada nos 
termos da portaria prevista no n.º 5 do artigo 2.º 
 
 
 
 
3 - A disponibilização ao Banco de Portugal da 
informação respeitante ao cumprimento da 
obrigação prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 
2.º é efetuada nos termos da portaria prevista no 
n.º 5 do artigo 2.º 
 

 
 

Revogar/Cessar Vigência 
 
 
 

Revogar/Cessar Vigência 
 
 
 
 
 

Artigo 9.º 
1 - A informação respeitante ao 
cumprimento das obrigações previstas nas 
alíneas c) a e) do n.º 1 do artigo 2.º deve ser 
disponibilizada, por via electrónica, às 
entidades perante as quais deve ser 
legalmente prestada, nos termos regulados 
na portaria prevista no artigo 4.º  
 
2 - A disponibilização ao INE da informação 
respeitante ao cumprimento da obrigação 
prevista na alínea d) do n.º 1 do artigo 2.º é 
efectuada nos termos de portaria conjunta 
dos membros do Governo responsáveis pelo 
INE e pela área da justiça.  
 
3 - A disponibilização ao Banco de Portugal 
da informação respeitante ao cumprimento 
da obrigação prevista na alínea e) do n.º 1 do 
artigo 2.º é efectuada nos termos de 
protocolo a celebrar entre a entidade titular 

 
 
Estes artigos não existiam na versão anterior e 
pensamos que só existem devido ao saf-t PT da 
contabilidade e às portarias que foram criadas e 
que também têm de ser alteradas e ou revogadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Retornamos também ao à redação anterior 
porque esta está influenciada pelo saf-t e 
portarias que devam ser alteradas/revogadas. 
 
 
 
 
Retornamos também ao à redação anterior 
porque esta esta influenciada pelo saf-t e 
portarias que devem ser alteradas/revogadas. 
 
 
 
 
Retornamos também ao à redação anterior 
porque esta está influenciada pelo saf-t e 
portarias que devem ser alteradas/revogadas. 
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4 - A disponibilização à DGAE da informação 
respeitante ao cumprimento da obrigação prevista 
na alínea f) do n.º 1 do artigo 2.º é efetuada através 
da Plataforma de Interoperabilidade da 
Administração Pública, nos termos regulados na 
portaria prevista no n.º 5 do artigo 2.º 
5 - [...]. 

 
 

 
Artigo 10.º 

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- Por cada registo de prestação de contas é 
disponibilizada uma certidão permanente 
gratuita, válida pelo período de três meses.  
 
 
 

da base de dados das contas anuais (BDCA) 
e o banco de Portugal.  
 
4 - A disponibilização à DGAE da informação 
respeitante ao cumprimento da obrigação 
prevista na alínea f) do n.º 1 do artigo 2.º, é 
efetuada através da Plataforma de 
Interoperabilidade da Administração Pública. 
5 - [...]. 
 
 
 
 

Artigo 10.º 
Revogar/Cessar Vigência 

 
 
 
  
 
5- Por cada registo de prestação de contas é 
disponibilizada uma certidão permanente 
gratuita, válida pelo período de seis meses.  
 

 
 
Retornamos também ao à redação anterior 
porque esta esta influenciada pelo saf-t e 
portarias que devem ser alteradas/revogadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revogamos este número 4 devido ao mencionar 
o ficheiro saf-t pt que não é entregue e como tal 
não faz sentido esta referência.  
 
 
 
Entendemos que a certidão deve ter uma 
validade de 6 meses, devido ao período de férias 
que sucede ao envio da declaração e propomos 
essa alteração de 3 para 6 meses.  
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SAF-T DA CONTABILIDADE  ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE ENTREGA DECLARATIVA 
 
 

Portaria n.º 321-A/2007 Sugestão de alteração Fundamentação 

 
Com a redação dada pela portaria n.º 302/2016 
 
«1.º Os sujeitos passivos a que se refere o n.º 1 do 
artigo 123.º do Código do Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Coletivas ficam 
obrigados a produzir um ficheiro, de acordo com 
a estrutura de dados em anexo, sempre que 
solicitado pelos serviços da Inspeção Tributária e 
Aduaneira, no âmbito das suas competências, ou 
para cumprimento de obrigações declarativas que 
o exijam.» 

 
 
 
«1.º Os sujeitos passivos a que se refere o n.º 1 
do artigo 123.º do Código do Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Coletivas ficam 
obrigados a produzir um ficheiro, de acordo com 
a estrutura de dados em anexo, sempre que 
solicitado pelos serviços da Inspeção Tributária e 
Aduaneira, no âmbito das suas competências.» 

 
 
 
Concordamos com o SAF-T da contabilidade 
para fins inspetivos, entendemos que fica em 
causa liberdades direitos e garantias do Estado 
de Direito quando se entrega de forma 
declarativa assi, sugerimos esta eliminação 
fulcral da possibilidade de entrega declarativa 
que conta desta portaria. 
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SAF-T DA CONTABILIDADE SUSPENSÃO DE PORTARIAS 
 
 

Entendemos que devem ser totalmente suspensas ou revogadas as seguintes portarias: 
 
- Portaria n.º 302/2016 de 26 de março, que cria as taxonomias e sobretudo da sua imposição à contabilidade. Deve esta portaria ser merecedora de 
um estudo, na nossa ótica, de revogação das taxonomias e tudo o resto que até ver não fará sentido, mas num processo liderado pela Comissão de 
Normalização Contabilística; 
 
- Portaria n.º 293/2018 de 2 de outubro, cria o Selo SVAT que está a provocar mexidas grandes nos programas de contabilidade e que tem muitas 
das regras que promovem a alteração da contabilidade num mero exercício de preenchimento de uma declaração fiscal. A suspender para já, a revogar 
mediante processo de reanálise de toda esta questão pela Comissão de Normalização Contabilística. 
 
-  Portaria n.º 31/2019 de 24 de janeiro, determina a forma com o ficheiro saf-t será submetido e a nova forma de tratar a IES. Solicitamos a revogação 
desta portaria por contemplar as normas de submissão do ficheiro saf-t pt da contabilidade, sendo assim necessário a não vigência destas normas. Além 
disto também nesta portaria consta a forma de pré-preenchimento da ies e posterior submissão, no que constitui uma desnecessidade, um grande 
aumento de trabalho para os contabilistas e o facto da AT se imiscuir na elaboração das contas anuais das empresas matéria onde não tem qualquer 
competência e onde pode prestar um péssimo serviço ao país.  
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ALTERAÇÃO AO CÓDIGO DE IRC – PAGAMENTO ESPECIAL POR CONTA 

 

Código do IRC Sugestão alteração Fundamentação 

 
Artigo 106.º 

Pagamento especial por conta 
 

11 – Ficam dispensados de efetuar o pagamento 
especial por conta: 
a)………………………………………………
……………………..  
b) 
c) 
d) 
e) os sujeitos passivos que não efetuem o 
pagamento até ao final do terceiro mês do 
respetivo período de tributação, desde que as 
obrigações declarativas previstas nos artigos 
120.º e 121.º, relativas aos dois períodos de 
tributação anteriores, tenham sido cumpridas nos 
termos neles previstos. 
(Aditada pela Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro) 

 
Artigo 106.º 

Pagamento especial por conta 
 

11 – Ficam dispensados de efetuar o pagamento 
especial por conta: 
a)…………………………………………………
…………………..  
b) 
c) 
d) 
e) 
 
 
 
 
 
 
f) Os períodos de tributação a que se refere a 
alínea e) são os dois últimos relativamente aos 
quais, no final do terceiro mês de cada período 
de tributação, já tenha ocorrido o fim dos 
prazos para o cumprimento das obrigações 
declarativas.  

 
 
 
Uma vez que houve dispensa do PEC 
sujeita a critérios que se tornaram confusos 
e que nos aprece que resultaram em algo de 
mais complexa execução sugerimos esta 
norma interpretativa que nos parece ir de 
encontro ao que seria o espirito do 
legislador, ou pelo menos aquela que evitará 
litigância fiscal desnecessária, por que irá 
fixar na lei uma única interpretação, e seria 
de todo adequado, que o legislador que 
legislou a dispensa de PEC, também legisle 
esta interpretação.  
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ALTERAÇÃO NOS PRAZOS DE DECLARAÇÕES DE PAGAMENTO DO IVA  
 

 
 
 

DL 394-B/84 - CIVA Sugestões de alteração Fundamentação 
«Artigo 27.º 

[…] 

1 - Sem prejuízo do disposto no regime 
especial referido nos artigos 60.º e seguintes, os 
sujeitos passivos são obrigados a entregar o 
montante do imposto exigível, apurado nos 
termos dos artigos 19.º a 26.º e 78.º, nos locais 
de cobrança legalmente autorizados, nos 
seguintes prazos: 

a) Até ao dia 15 do 2.º mês seguinte 
àquele a que respeitam as operações, 
no caso de sujeitos passivos abrangidos 
pela alínea a) do n.º 1 do artigo 41.º; 

b) Até ao dia 20 do 2.º mês seguinte ao 
trimestre do ano civil a que respeitam 
as operações, no caso de sujeitos 
passivos abrangidos pela alínea b) do 
n.º 1 do artigo 41.º 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […] 

6 - […]. 

«Artigo 27.º 

[…] 

1- Sem prejuízo do disposto no 
regime especial referido nos artigos 60.º e 
seguintes, os sujeitos passivos são 
obrigados a entregar o montante do 
imposto exigível, apurado nos termos dos 
artigos 19.º a 26.º e 78.º, nos locais de 
cobrança legalmente autorizados, nos 
seguintes prazos: 

a) Até ao dia 20 do 2.º mês seguinte 
àquele a que respeitam as 
operações, no caso de sujeitos 
passivos abrangidos pela alínea a) 
do n.º 1 do artigo 41.º;  

 
 

 
Concordamos inteiramente com a intenção 
de haver um prazo adicional de 5 dias, face ao 
prazo de entrega da declaração de iva para 
pagamento.  
 
No entanto como defendemos que o prazo da 
declaração periódica de iva mensal passe o 
seu prazo para dia 15, em vez de dia 10 e 
como tal o pagamento seja dia 20. É 
necessário para harmonização do calendário 
fiscal das obrigações de iva, enquanto se 
promove uma desagregação de datas 
sobrepostas no calendário fiscal, 
designadamente o dia 10, conseguido dessa 
forma uma melhor gestão do trabalho e um 
descongestionamento do portal.  
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ALTERAR O PRAZO DE ENTREGA DO IVA MENSAL DE 10 PARA 15 
 

 
 
 

Texto do DL 394-B/84 - CIVA Sugestões de alteração Fundamentação 
 
 

Artigo 41.º 

Prazo de entrega das declarações periódicas 
1 - Para efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1 
do artigo 29.º, a declaração periódica deve ser 
enviada por transmissão eletrónica de dados, nos 
seguintes prazos: 

a) Até ao dia 10 do 2.º mês seguinte àquele a que 
respeitam as operações, no caso de sujeitos 
passivos com um volume de negócios igual ou 
superior a (euro) 650 000 no ano civil anterior; 

b) Até ao dia 15 do 2.º mês seguinte ao trimestre 
do ano civil a que respeitam as operações, no 
caso de sujeitos passivos com um volume de 
negócios inferior a (euro) 650 000 no ano civil 
anterior. 

2 – […] 

3 – […] 

4 – […] 

5 – […] 

6 – […] 

7 – […] 

8 – […] 

 

Artigo 41.º 

Prazo de entrega das declarações periódicas 
1 - Para efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1 
do artigo 29.º, a declaração periódica deve ser 
enviada por transmissão eletrónica de dados, 
nos seguintes prazos: 

a) Até ao dia 15 do 2.º mês seguinte àquele a 
que respeitam as operações, no caso de 
sujeitos passivos com um volume de negócios 
igual ou superior a (euro) 650 000 no ano civil 
anterior; 

b) Até ao dia 15 do 2.º mês seguinte ao trimestre 
do ano civil a que respeitam as operações, no 
caso de sujeitos passivos com um volume de 
negócios inferior a (euro) 650 000 no ano civil 
anterior. 

 

 
 
 
Após auscultação de contabilistas houve uma 
opinião esmagadora da harmonização de 
prazos de pagamento e de entrega das 
declarações de iva. nesse sentido sugere-se 
passar o prazo da declaração mensal de iva 
para dia 15 do 2º mês. Esta opção facilita a 
vida aos profissionais, harmonizando as datas 
de iva, não causa nenhum transtorno na 
gestão de trabalho, pelo contrário, e permite 
descongestionar o calendário fiscal até ao dia 
10 de cada mês, que está horrível.  
 
Nota: em auscultação feita no nosso grupo de 
Facebook, de forma voluntária, de 400 
participantes cerca de 380 defenderam a 
mudança de data do IVA mensal para dia 15, 
como propomos e cerca de 14 quiseram a 
manutenção no dia 10. Foi bastante revelador 
da vontade dos contabilistas.  
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RECUPERAÇÃO DO IVA NAS FATURAS DE COBRANÇA DUVIDOSA 
AGILIZAR O PROCESSO E REDUZIR O CUSTO DE CONTEXTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 

Texto do DL 394-B/84 - CIVA Sugestões de alteração Fundamentação 
 

Artigo 78.º-D 
Documentação de suporte 

 

1 - A identificação da fatura relativa a cada crédito 
de cobrança duvidosa, a identificação do 
adquirente, o valor da fatura e o imposto 
liquidado, a realização de diligências de cobrança 
por parte do credor e o insucesso, total ou parcial, 
de tais diligências, bem como outros elementos 
que evidenciem a realização das operações em 
causa, devem encontrar-se documentalmente 
comprovados e ser certificados por revisor oficial 
de contas. 
 
 
 
 
 
 
2 - A certificação por revisor oficial de contas 
prevista no número anterior é efetuada para cada 
um dos documentos e períodos a que se refere a 
regularização e até à entrega do correspondente 
pedido, sob pena de o pedido de autorização 
prévia não se considerar apresentado, devendo a 
certificação ser feita, no caso da regularização dos 
créditos não depender de pedido de autorização 
prévia, até ao termo do prazo estabelecido para a 
entrega da declaração periódica ou até à data de 

 
Artigo 78.º-D 

Documentação de suporte 
 

1 - A identificação da fatura relativa a cada 
crédito de cobrança duvidosa, a 
identificação do adquirente, o valor da 
fatura e o imposto liquidado, a realização de 
diligências de cobrança por parte do credor 
e o insucesso, total ou parcial, de tais 
diligências, bem como outros elementos 
que evidenciem a realização das operações 
em causa, devem encontrar-se 
documentalmente comprovados e ser 
certificados por revisor oficial de contas ou 
contabilista certificado no caso de 
microentidades, pequenas entidades ou 
empresários em nome individual, que não 
disponham de revisor oficial de contas. 
 
2 - A certificação por revisor oficial de contas 
ou contabilista certificado, prevista no 
número anterior é efetuada para cada um 
dos documentos e períodos a que se refere a 
regularização e até à entrega do 
correspondente pedido, sob pena de o 
pedido de autorização prévia não se 
considerar apresentado, devendo a 
certificação ser feita, no caso da 
regularização dos créditos não depender de 

 
Inclusão do Contabilista Certificado como 
profissional competente para ajudar as 
microentidades, pequenas entidades e 
empresários em nome individual nos 
pedidos de dedução e regularização de iva 
em créditos de cobrança duvidosa ou 
incobráveis e NA sua regularização a favor 
do sujeito passivo. 
 
Como forma de reduzir os custos de contexto 
destas entidades e de simplificar procedimentos 
propomos que seja também incluído, no texto 
do artigo 78-D do CIVA, o Contabilista 
Certificado como profissional habilitado para 
estes procedimentos, que ainda podem ser 
verificados pela Autoridade Tributária, pelos 
meios ao seu dispor, nomeadamente o e-fatura. 
 
Convém recordar que os procedimentos aqui 
requeridos são em tudo idênticos aos 
procedimentos de pedidos de reembolso de IVA 
que são da competência do Contabilista 
Certificado, e também esses monitorizados pela 
AT. 
 
Tal situação vem ainda fazer com que o 
Código do IVA, vá também de encontro ao 
já preconizado em vários outros diplomas 
legais, nomeadamente no Código das 
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entrega da mesma, quando esta ocorra fora do 
prazo. (Redação dada pelo artigo 194.º da Lei n.º 
82-B/2014, de 31 de dezembro) 
 
 
 
 
3 - O revisor oficial de contas deverá, ainda, 
certificar que se encontram verificados os 
requisitos legais para a dedução do imposto 
respeitante a créditos considerados incobráveis, 
atento o disposto no n.º 4 do artigo 78.º-A. 

pedido de autorização prévia, até ao termo 
do prazo estabelecido para a entrega da 
declaração periódica ou até à data de 
entrega da mesma, quando esta ocorra fora 
do prazo, sendo que os contabilistas 
certificados apenas podem intervir quando 
os pedidos globais por declaração periódica 
não superem cinquenta vezes o valor do 
indexante de apoios sociais (IAS)) em vigor. 
 
3 - O revisor oficial de contas ou contabilista 
certificado deverá, ainda, certificar que se 
encontram verificados os requisitos legais 
para a dedução do imposto respeitante a 
créditos considerados incobráveis, atento o 
disposto no n.º 4 do artigo 78.º-A. 

Sociedades Comercias (Art. 89º, Nº 4 – 
Entrada e Aquisição de Bens) e no Código 
da Insolvência e da Recuperação de 
Empresas (Art. 17º A, Nº 2 – Finalidade e 
Natureza do Processo Especial de 
Revitalização), onde o legislador conferiu ao 
Contabilista Certificado funções de certificação 
dos atos que dizem respeito a aumentos de 
capital em espécie e de declaração para processo 
de insolvência.  
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ALTERAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DA FATURAÇÃO PARA DIA 12 DO MÊS SEGUINTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto do DL 198-2012  Sugestões de alteração Fundamentação 
Artigo 3.º 

 
1 – [….] 

2 – A comunicação referida no número 
anterior deve ser efetuada até ao dia 10 do 
mês seguinte ao da emissão da fatura.  
3 – [….] 
4 – [….] 
 

Artigo 3.º 

 
 
2 – A comunicação referida no número 
anterior deve ser efetuada até ao dia 12 do 
mês seguinte ao da emissão da fatura.  
 

 
A submissão do ficheiro saf-t da faturação em 
2020 não deve ter como prazo o dia 10, mas 
sim um prazo mais dilatado como seja dia 12.  
 
Existem 2 motivos que justificam: 
- primeiro os tempos necessários para 
retificações à faturação do mês anterior mas 
e tempo para a recolha dos ficheiros pelos 
contabilistas, a submissão dos ficheiros e as 
suas validações.  
   - segundo o descongestionamento do 
calendário uma vez que o dia 10 de cada mês 
tem já várias obrigações legais e este 
desfasamento para mais 2 dias permitirá, uma 
menor pressão no portal e uma maior 
disponibilidade para a gestão do trabalho por 
parte dos contabilistas.  
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COLABORAÇÃO COM OS CONTRIBUINTES: OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICAÇÕES OFF-LINE  

DE IRS MODELO 3, MODELO 22 E IES 
 

Lei Geral Tributária Sugestão alteração Fundamentação 

«Artigo 59.º [...] 
1 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.  
2 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.  
3 — A colaboração da administração tributária 
com os contribuintes compreende, 
Designadamente:  
a)….. 
b)….. 
o) A disponibilização no Portal das Finanças dos 
formulários digitais para o cumprimento das 
obrigações declarativas previstas nos artigos 57.º 
e 113.º do Código do IRS e nos artigos 120.º e 
121.º do Código do IRC, com uma antecedência 
mínima de 120 dias em relação à data limite do 
cumprimento da obrigação declarativa. 
 
 
 
 
 

«                            Artigo 59.º [...]  
1 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. .  
2 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. .  
3 — A colaboração da administração tributária 
com os contribuintes compreende, 
Designadamente:  
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) […] 
o) […]  
 
p) A disponibilização no Portal das Finanças 
para download pelos sujeitos passivos de 
uma aplicação, por cada formulário digital 
nos termos definidos na alínea anterior, que 
funcione de forma autónoma ao Portal das 
Finanças, permita ir a este obter dados de 
pré-preenchimento já disponíveis, 
disponibilize ainda o completo 
preenchimento pelos sujeitos passivos, 
possibilite, nos casos em que se aplique, a 
simulação e ou cálculo dos impostos e a em  
todos seja possível a validação, a submissão, 
esta última com emissão automática de 
comprovativo de entrega de cada formulário 
digital e ou documento de pagamento se 
aplicável.  

 
 
Está comprovado que as aplicações off-line de 
preenchimento dos formulários digitais representam uma 
grande vantagem para os sujeitos passivos no 
cumprimento das suas obrigações declarativas.  
 
Além disso descongestiona o uso do Portal das Finanças 
e não obriga a uma utilização permanente da internet 
quando o sujeito passivo está a preencher o formulário.  
 
Dado que a Autoridade Tributária este ano não 
disponibilizou a aplicação off-line do modelo 3 de IRS e 
isso está a causar constrangimentos na utilização do portal 
por sobrecarga desnecessária, e ainda acréscimos 
substanciais de tempo na preparação e submissão destes 
formulários entendemos sugerir isto para termos sempre 
um funcionamento mais eficaz e um processo declarativo 
mais amigo dos contribuintes e dos profissionais de 
contabilidades 

 



Sugestões ANACO para a PPL 180/XIII – vários Códigos Fiscais 

16 
 

COLABORAÇÃO COM OS CONTRIBUINTES - OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICAÇÕES OFF-LINE  
DECLARAÇÃO PERIODICA DE IVA 

 

Código do IVA Sugestão alteração Fundamentação 

 
Artigo 29.º  

Obrigações em geral  

 
1 - Para além da obrigação do pagamento do 
imposto, os sujeitos passivos referidos na alínea 
a) do n.º 1 do artigo 2.º devem, sem prejuízo do 
previsto em disposições especiais: 

a)…………………………………………………
.. 
b)………………………………………………
….. 
c)…………………………………………………
.. 
d)………………………………………………
….. 
e)…………………………………………………
.. 
f)…………………………………………………
.. 
g)…………………………………………………
.. 
h) 
………………………………………………….. 
i)………………………………………………….
. 
 

 
Artigo 29.º  

Obrigações em geral  

 
1 - Para além da obrigação do pagamento do 
imposto, os sujeitos passivos referidos na alínea a) 
do n.º 1 do artigo 2.º devem, sem prejuízo do previsto 
em disposições especiais: 

a)………………………………………………….. 
b)………………………………………………….. 
c)………………………………………………….. 
d)………………………………………………….. 
e)………………………………………………….. 
f)………………………………………………….. 
g)………………………………………………….. 
h) 
………………………………………………….. 
i)………………………………………………….. 
j) A Autoridade Tributária terá de disponibilizar 

sempre uma aplicação no Portal das Finanças 
para download pelos sujeitos passivos de uma 
aplicação, nos termos definidos no nº 1 do 
presente artigo, que funcione de forma autónoma 
ao Portal das Finanças, disponibilize ainda o 
completo preenchimento pelos sujeitos 
passivos, possibilite, nos casos em que se 
aplique, e em  todos seja possível a validação, a 
submissão, esta última com emissão automática 
de comprovativo de entrega de cada formulário 
digital e ou documento de pagamento se 
aplicável. 

 
 
 
 
De forma a diminuir o tráfego no 
Portal da Autoridade Tributária, e 
o Sujeito Passivo possa cumprir as 
suas obrigações fiscais sem 
depender do funcionamento do 
Portal, terá de ser sempre 
disponibilizada uma aplicação 
offline da Declaração Periódica 
do IVA, e respetivos anexos, 
assim como o Anexo O e P da 
IES. 
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COLABORAÇÃO COM OS CONTRIBUINTES - OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICAÇÕES OFF-LINE  
DECLARAÇÃO RECAPITULATIVA DE IVA 

 

Regime do IVA nas transações 
Intracomunitárias 

Sugestão alteração Fundamentação 

 
Artigo 23.º  

Obrigações gerais  

 
1 - Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 29.º 
do Código do IVA, os sujeitos passivos referidos no 
artigo 2.º devem: 
a)…………………………………………………… 
b)…………………………………………………… 
c)…………………………………………………… 
  

 
Artigo 23.º  

Obrigações gerais  

 
1 - Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 
29.º do Código do IVA, os sujeitos passivos 
referidos no artigo 2.º devem: 
a)……………………………………………… 
b)……………………………………………… 
c)……………………………………………… 
d) A Autoridade Tributária terá de disponibilizar 

sempre uma aplicação no Portal das Finanças 
para download pelos sujeitos passivos de uma 
aplicação, nos termos definidos no nº 1 do 
presente artigo, que funcione de forma 
autónoma ao Portal das Finanças, disponibilize 
ainda o completo preenchimento pelos sujeitos 
passivos, possibilite a validação, a submissão, 
esta última com emissão automática de 
comprovativo de entrega de cada formulário 
digital. 

 
 
 
  

 
 
 
De forma a diminuir o tráfego no 
Portal da Autoridade Tributária, e o 
Sujeito Passivo possa cumprir as suas 
obrigações fiscais sem depender do 
funcionamento do Portal, terá de ser 
sempre disponibilizada uma aplicação 
offline da Declaração Recapitulativa 
de IVA.  
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COLABORAÇÃO COM OS CONTRIBUINTES - OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICAÇÕES OFF-LINE  

DE MODELO 10 - ALTERAÇÃO DA DATA DA MODELO 10 
 

Código do IRS Sugestão alteração Fundamentação 

 
Artigo 119.º 

Comunicação de rendimentos e retenções 

 
1 - As entidades devedoras de rendimentos que 
estejam obrigadas a efetuar a retenção, total ou 
parcial, do imposto, bem como as entidades 
devedoras dos rendimentos previstos nos n.os 4), 
5), 7), 9) e 10) da alínea b) do n.º 3 do artigo 2.º e 
dos rendimentos não sujeitos, total ou 
parcialmente, previstos nos artigos 2.º e 2.º-A e nos 
n.os 2, 4 e 5 do artigo 12.º, e ainda as entidades 
através das quais sejam processados os 
rendimentos sujeitos ao regime especial de 
tributação previsto no n.º 3 do artigo 72.º, são 
obrigadas a: 

a)…………………………………………………
…… 
b)………………………………………………
……… 
c) Entregar à Autoridade Tributária e Aduaneira 
uma declaração de modelo oficial, referente aos 
rendimentos pagos ou colocados à disposição e 
respetivas retenções de imposto, de contribuições 
obrigatórias para regimes de proteção social e 
subsistemas legais de saúde, bem como de 
quotizações sindicais: 
   
i)…………………………………………………………
… 

 
Artigo 119.º 

Comunicação de rendimentos e retenções 

 
1 - As entidades devedoras de rendimentos 
que estejam obrigadas a efetuar a retenção, 
total ou parcial, do imposto, bem como as 
entidades devedoras dos rendimentos 
previstos nos n.os 4), 5), 7), 9) e 10) da alínea 
b) do n.º 3 do artigo 2.º e dos rendimentos não 
sujeitos, total ou parcialmente, previstos nos 
artigos 2.º e 2.º-A e nos n.os 2, 4 e 5 do artigo 
12.º, e ainda as entidades através das quais 
sejam processados os rendimentos sujeitos ao 
regime especial de tributação previsto no n.º 3 
do artigo 72.º, são obrigadas a: 

a)……………………………………………
…….. 
b)……………………………………………
…….. 
c) Entregar à Autoridade Tributária e 
Aduaneira uma declaração de modelo oficial, 
referente aos rendimentos pagos ou colocados 
à disposição e respetivas retenções de 
imposto, de contribuições obrigatórias para 
regimes de proteção social e subsistemas 
legais de saúde, bem como de quotizações 
sindicais: 
  
i)……………………………………………………
……… 

 
Alteração do n.º ii) da alínea a) do n.º 1 e 
introdução do n.º iii) da alínea c) do n.º 1.  
 
Esta sugestão pretende que a Modelo 10 tenha 
prazos coerentes. A modelo 10 é entregue 
pelos sujeitos passivos que pagaram 
rendimentos empresariais, profissionais, 
rendas, capitais e até de trabalho dependente, 
no caso do trabalho doméstico. Esta 
declaração vai alimentar as Modelo 3 dos 
sujeitos passivos que tiveram aqueles 
rendimentos. Apenas os do serviço doméstico 
entregam a declaração modelo 3 na primeira 
fase. 
 
É incoerente obrigar a entregar a Modelo 10 
com estes rendimentos em janeiro e termos o 
IVA das operações de outubro, novembro e 
dezembro a ser entregue até 15 de fevereiro, 
obrigando assim a ter que haver registos 
contabilísticos, verificações e controle de 
operações até fins de janeiro, de operações que 
estão consolidadas na lei seja no CIVA como 
nas normas contabilísticas a 15 de fevereiro.  
 
Além disso, em 2016 foi o ano em que o prazo 
da Modelo 10 foi alterado para janeiro, quando 
se pretendia entregar o IRS a partir de 1 de 
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ii)………………………………………………………
…… 

  ii) Até ao final do mês de fevereiro de cada 
ano, relativamente aos restantes 
rendimentos do ano anterior; 
  iii) A Autoridade Tributária terá de 
disponibilizar sempre uma aplicação no 
Portal das Finanças para download pelos 
sujeitos passivos de uma aplicação, nos 
termos definidos na alínea c) do presente 
artigo, que funcione de forma autónoma ao 
Portal das Finanças, disponibilize ainda o 
completo preenchimento pelos sujeitos 
passivos, possibilite, nos casos em que se 
aplique, e a em  todos seja possível a 
validação, a submissão, esta última com 
emissão automática de comprovativo de 
entrega de cada formulário digital e ou 
documento de pagamento se aplicável.  
 
 

 

março. Anteriormente a modelo 10 sempre foi 
entregue até3 28 de fevereiro. Mesmo assim, 
em 2016, teve de ser feita uma prorrogação do 
prazo para 19 de fevereiro.  
 
De modo a não prejudicar os controlos 
internos que a AT queira fazer com os 
rendimentos de trabalho dependente – que 
entram na primeira fase do IRS - pagos, por 
exemplo a trabalhadores do serviço 
doméstico, mantemos no n.º ii) da alínea a) do 
n.º 1 essa situação.  
 
Mas é de uma gritante opressão que a AT 
sujeita os profissionais de contabilidade a este 
registo de entrega da Modelo 10 até 10 de 
fevereiro.  
 
Assim, porque não se vislumbra qualquer 
dificuldade, reiteramos o pedido da Modelo 10 
voltar a ter prazo a 28 de fevereiro para todos 
os rendimentos exceto os da categoria A. 
 
De forma a diminuir o tráfego no Portal da 
Autoridade Tributária, e o Sujeito Passivo 
possa cumprir as suas obrigações fiscais sem 
depender do funcionamento do Portal, terá de 
ser sempre disponibilizada uma aplicação 
offline da Declaração Periódica do IVA, e 
respetivos anexos, assim como o Anexo O e P 
da IES. 
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LEI GERAL TRIBUTÁRIA - RESPONSABILIDADE DOLOSA DO CONTABILISA CERTIFICADO 
 

DL 398/98 - Lei Geral Tributária Sugestão alteração Fundamentação 

 
Artigo 24.º  

Responsabilidade dos membros de corpos 
sociais e responsáveis técnicos 

 
1 -- Os administradores, diretores e gerentes 
e outras pessoas que exerçam, ainda que 
somente de facto, funções de administração 
ou gestão em pessoas colectivas e entes 
fiscalmente equiparados são subsidiariamente 
responsáveis em relação a estas e 
solidariamente entre si: 

a) Pelas dívidas tributárias cujo facto 
constitutivo se tenha verificado no período 
de exercício do seu cargo ou cujo prazo legal 
de pagamento ou entrega tenha terminado 
depois deste, quando, em qualquer dos casos, 
tiver sido por culpa sua que o património da 
pessoa colectiva ou ente fiscalmente 
equiparado se tornou insuficiente para a sua 
satisfação; 

b) Pelas dívidas tributárias cujo prazo legal de 
pagamento ou entrega tenha terminado no 
período do exercício do seu cargo, quando 
não provem que não lhes foi imputável a falta 
de pagamento. 

2 - A responsabilidade prevista neste artigo 
aplica-se aos membros dos órgãos de 
fiscalização e revisores oficiais de contas nas 

 
Artigo 24.º  

Responsabilidade dos membros de corpos 
sociais e responsáveis técnicos 

 
1 – […] 
 
2 - […] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pretende-se com esta alteração, que apenas seja 
imputável responsabilidade direta ao contabilista 
certificado quando em caso de dolo  
 
Existe um universo imenso de contabilistas 
certificados em regime de trabalho por conta de 
outrem, e um mero erro por negligência, não lhes 
deve ser imputado. 
 
O mesmo se deverá verificar para os restantes 
contabilistas certificados, uma vez que a 
responsabilidade será sempre de aferir em relação 
ao cliente/entidade patronal, sendo certo que estes 
últimos nos termos das normas laborais e dos 
contratos de prestação de serviços/ código civil, 
poderão ter direito de regresso devendo ser estes a 
decidir sobre a imputação ao Contabilista 
Certificado de alguma responsabilidade que possa 
existir que não seja por dolo.  
 
 
 
 
Aproveita-se ainda para atualizar a denominação 
para contabilistas certificados uma vez que apesar 
da alteração estatutária de 2015 ainda não se 
encontrava realizada. 
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pessoas colectivas em que os houver, desde 
que se demonstre que a violação dos deveres 
tributários destas resultou do incumprimento 
das suas funções de fiscalização. 

 
3 – A responsabilidade prevista neste artigo 
aplica-se aos técnicos oficiais de contas desde 
que se demonstre que a violação 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. 
 

 
 
 
 
 
 
3 – A responsabilidade prevista neste artigo 
aplica-se também aos 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. 
 

  
Solicita-se assim a inclusão da expressão 
“dolosa” para só ser atribuída 
responsabilidade subsidiário nesta situação.  
 
Note-se que isto sem prejuízo de ser um debate a 
ser feito se deve ou não um contabilista certificado 
assumir responsabilidades por dividias tributárias 
de terceiros.  
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ALTERAÇÃO AO REGIME GERAL DAS INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS – ELIMINAR RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 
 

Regime Geral das Infrações Tributárias Sugestão alteração Fundamentação 

 
Artigo 8.º  

Responsabilidade civil pelas multas e 
coimas 

1 - Os administradores, gerentes e outras 
pessoas que exerçam, ainda que somente de 
facto, funções de administração em pessoas 
colectivas, sociedades, ainda que 
irregularmente constituídas, e outras 
entidades fiscalmente equiparadas são 
subsidiariamente responsáveis: 

 
a) Pelas multas ou coimas aplicadas a 
infracções por factos praticados no período 
do exercício do seu cargo ou por factos 
anteriores quando tiver sido por culpa sua 
que o património da sociedade ou pessoa 
colectiva se tornou insuficiente para o seu 
pagamento; 

 
b) Pelas multas ou coimas devidas por factos 
anteriores quando a decisão definitiva que as 
aplicar for notificada durante o período do 
exercício do seu cargo e lhes seja imputável a 
falta de pagamento. 

 
2 - A responsabilidade subsidiária prevista no 

número anterior é solidária se forem várias as 
pessoas a praticar os actos ou omissões 

 
Artigo 8.º  

Responsabilidade civil pelas multas e coimas 
 

1 –[……] 
2 –[……] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A autoridade tributaria notifica sempre o 
sujeito passivo pelas coimas de 
incumprimentos fiscais. É a este que exige 
pagamento das mesmas. 
 
O Contabilista Certificado é, na esmagadora 
maioria das vezes, trabalhador dependente e 
quando não o é atua como prestador de serviços, 
estando sempre numa posição de dependência e ou 
subalternidade ao sujeito passivo.  
 
Não nos parece adequado estar como responsável 
subsidiário, uma vez que a AT está somente a se 
servir do património do Contabilista Certificado e 
sua família para garantir a receita fiscal das coimas 
perante terceiros.  
 
No entanto, também não nos faz sentido que seja 
o contabilista certificado a denunciar o seu cliente, 
uma vez que a AT quando uma declaração falta 
notifica sempre o sujeito passivo e é a este que deve 
pedir sempre responsabilidades. Assim retiramos 
do artigo os contabilistas certificados, até porque 
até prova em contrário exercem com diligência as 
suas responsabilidades técnicas. 
 
Convém recordar que esta redação já tem algum 
tempo, o sistema fiscal tornou-se mais célere, mais 
rápido nas reações aos incumprimentos dos 
sujeitos passivos e este procedimento torna-se 
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culposas de que resulte a insuficiência do 
património das entidades em causa. 

 
3 – As pessoas referidas no n.º 1, bem como 
os contabilistas certificados, são ainda 
subsidiariamente responsáveis, e 
solidariamente entre si, pelas coimas devidas 
pela falta ou atraso de quaisquer declarações 
que devam se apresentadas no período de 
exercício de funções, quando não 
comuniquem, por via electrónica, através do 
Portal das Finanças, até 30 dias após o termo 
do prazo de entrega da declaração, à 
Autoridade Tributária e Aduaneira as razões 
que impediram o cumprimento atempado da 
obrigação e o atraso ou a falta de entrega não 
lhes seja imputável a qualquer título. 
4 -…………………………………………. 
 
5 -…………………………………………. 
 
6- …………………………………………. 
 
7- …………………………………………. 
 
8- …………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3 – As pessoas referidas no n.º 1, são ainda 
subsidiariamente responsáveis, e 
solidariamente entre si, pelas coimas 
devidas pela falta ou atraso de quaisquer 
declarações que devam se apresentadas no 
período de exercício de funções, quando não 
comuniquem, por via electrónica, através do 
Portal das Finanças, até 30 dias após o termo 
do prazo de entrega da declaração, à 
Autoridade Tributária e Aduaneira as razões 
que impediram o cumprimento atempado 
da obrigação e o atraso ou a falta de entrega 
não lhes seja imputável a qualquer título. 
 
4 -…………………………………………. 
 
5 -…………………………………………. 
 
6- …………………………………………. 
 
7- …………………………………………. 
 
8- ………………………………………… 

altamente lesivo da dignidade do Contabilista 
Certificado e da sua relação de ética e de confiança 
com o contribuinte.  
 
Face ao exposto, entendemos que deverá ser a 
Autoridade Tributária a criar mecanismos para 
obter, juntos dos sujeitos passivos, justificação dos 
motivos pelos quais as obrigações não foram 
cumpridas atempadamente, gerando alertas ou 
divergências a serem enviados para os contribuintes 
de forma a que sejam os próprios a justificá-los e a 
notifica-los das infrações cada vez mais 
atempadamente de modo a obter a cobrança das 
coimas junto destes.  
 
Assim solicitamos a retirada dos Contabilistas 
Certificados do texto do n.º 3.  
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ALTERAÇÃO DO REGIME GERAL DAS INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS – DISPENSAS DE ATENUAÇÃO ESPECIAL DAS COIMAS 
 
Regime Geral das Infrações Tributárias Sugestão alteração Fundamentação 

Artigo 32.º 

Dispensa e atenuação especial das 
coimas 

 
1 - Para além dos casos especialmente 
previstos na lei, pode não ser aplicada coima, 
desde que se verifiquem cumulativamente as 
seguintes circunstâncias:  
 
a) A prática da infracção não ocasione 
prejuízo efectivo à receita tributária;  
 
b) Estar regularizada a falta cometida;  
 
c) A falta revelar um diminuto grau de culpa.  
 
2 - Independentemente do disposto no n.º 1, 
a coima pode ser especialmente atenuada no 
caso de o infractor reconhecer a sua 
responsabilidade e regularizar a situação 
tributária até à decisão do processo.  

 

Artigo 32.º 

Dispensa e atenuação especial das coimas 

 
1 - Para além dos casos especialmente previstos 
na lei, pode não ser aplicada coima, desde que se 
verifiquem cumulativamente as seguintes 
circunstâncias:  
 
a) A prática da infracção não ocasione prejuízo 
efetivo à receita tributária; 

b) Estar regularizada a falta cometida;  
 
c) A falta revelar um diminuto grau de culpa.  
 

2 - Independentemente do disposto no n.º 1, a 
coima pode ser especialmente atenuada no caso 
de o infractor reconhecer a sua responsabilidade 
e regularizar a situação tributária até à decisão do 
processo.  

3 – Para efeito do número 1) tem de ser 
sempre aceite a dispensa, quando estamos 
na presença de falta cometida e 
regularizada, meramente declarativa ou na 
parte declarativa da obrigação tributária.  
 
4 – Tem de ser sempre aceite nos termos do 
n-º 2 a falta cometida de pagamento de 

 
 
 
 
 
Entendemos que é necessário criar normas 
estabilizadoras da dispensa e atenuação 
especial das coimas que não estejam 
dependentes do critério do dirigente que as vai 
decidir.  
 
É assim a logica da introdução do n.º 3 e no 4º 
e 5º criar situações que pela ausência de 
prejuízo, estar regularizada, revelar um grau 
diminuto de culpa possa se estabilizar decisões 
e reduza-se a litigância e sobretudo não se crie 
a imagem de um Estado que quer a todo o 
custo gerar receitas com o aproveitamento 
destas situações.  
 
Além disto se não houver coimas por actos 
meramente declarativos isso pode incentivar o 
sujeito passivo a corrigir voluntariamente 
lapsos informativos. 
 
Solicitamos assim a maior atenção a estas 
sugestões. 
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imposto e ou tributo, no caso de o infrator 
liquidar o tributo no prazo máximo de 7 dias 
do prazo aplicando nessa situação uma 
coima máxima de 6,25% do montante 
mínimo legal. 
 
5 – Uma falta negligente será sempre 
considerada uma falta de grau diminuto de 
culpa a partir do momento que esteja 
regularizada.   
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ALTERAÇÃO DE LIMITE MÍNIMO DE COIMAS 

 
Regime Geral das Infrações Tributárias Sugestão alteração Fundamentação 

Artigo 119.º 

 

[…] 

1 - As omissões ou inexatidões relativas à situação 
tributária que não constituam fraude fiscal 
nem contraordenação prevista no artigo 
anterior, praticadas nas declarações e 
comunicações, bem como nos documentos 
comprovativos dos factos, valores ou 
situações delas constantes, incluindo as 
praticadas nos livros de contabilidade e 
escrituração, nos documentos de transporte 
ou outros que legalmente os possam 
substituir, comunicações, guias, registos, ainda 
que em formato digital, ou noutros 
documentos fiscalmente relevantes que devam 
ser mantidos, apresentados ou exibidos, são 
puníveis com coima de € 375,00 a € 22 500,00. 

2 - […]. 

 

3 -  

Artigo 119.º 

[…] 

1- As omissões ou inexatidões relativas à 
situação tributária que não constituam 
fraude fiscal nem contraordenação prevista 
no artigo anterior, praticadas nas declarações 
e comunicações, bem como nos documentos 
comprovativos dos factos, valores ou 
situações delas constantes, incluindo as 
praticadas nos livros de contabilidade e 
escrituração, nos documentos de transporte 
ou outros que legalmente os possam 
substituir, comunicações, guias, registos, 
ainda que em formato digital, ou noutros 
documentos fiscalmente relevantes que 
devam ser mantidos, apresentados ou 
exibidos, são puníveis com coima de 
€ 150,00 a € 22 500,00 

 
 
 
 
Parece-nos excessivo que as coimas onde passam 
tantas matérias de pequena índole, num tecido 
empresarial dominado por unipessoais, startups, 
micro empresas, ou pequenas empresas, que as 
coimas mínimas seja 375,00.  
 
É um exagero!  
 
Propomos assim que a coima mínima passe para 
150,00. 

 
 
 
 
 
 



Sugestões ANACO para a PPL 180/XIII – vários Códigos Fiscais 

27 
 

VIA CTT E NOTIFICAÇÕES ELECTRÓNICAS PELA AT - PRAZO DE EFEITO DA 
NOTIFICAÇÃO 

 

Texto do Decreto Lei n.º 433/1999 de 26 de 
outubro – CPPT 

Sugestões de alteração Fundamentação 

 

Art.º 39º 

Perfeição das Notificações 

10 – As notificações efetuadas para o domicílio 
fiscal eletrónico consideram-se efetuadas no 
quinto dia posterior ao registo de disponibilização 
daquelas no sistema de suporte ao serviço público 
de notificações eletrónicas associado à morada 
única digital ou na caixa postal eletrónica da 
pessoa a notificar. 

 

Art.º 39º 

Perfeição das Notificações 

10 – As notificações efetuadas para o 
domicílio fiscal eletrónico consideram-se 
efetuadas no décimo quinte dia posterior ao 
registo de disponibilização daquelas, sendo 
que a contagem só se inicia no primeiro dia 
útil a seguir ao envio, no sistema de suporte 
ao serviço público de notificações 
eletrónicas associado à morada única digital 
ou na caixa postal eletrónica da pessoa a 
notificar. 

 

 
Alteração para o prazo de notificação do 
sujeito passivo por via eletrónica 
 
A exigência de um domicílio fiscal eletrónico, 
decorre do nº 10 do Art. 19º da Lei Geral 
Tributária, em que todos os sujeitos passivos de 
IRC com sede ou direção efetiva em território 
português e os estabelecimentos estáveis de 
sociedades e outras entidades não residentes, 
bem como os sujeitos passivos residentes 
enquadrados no regime normal do IVA, são 
obrigados a possuir caixa postal eletrónica e a 
comunica-la à administração tributária. 
 
Inicialmente, e tendo consciência de alguns 
constrangimentos de alguns sujeitos passivos (de 
recordar que esta situação abrange, desde as 
grandes empresas às microentidades, passando 
pelos empresários em nome individual), foi 
estipulado um prazo de vinte e cinco dias para 
efetivar a comunicação da notificação. No 
entanto, com a redação dada pelo Decreto-Lei 
Nº 93/2017, de 1 de agosto, onde foram 
reguladas várias medidas de simplificação, este 
prazo foi abruptamente passado para apenas 
cinco dias. 
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Em nosso entender isto afeta gravemente a 
capacidade e possibilidade de defesas dos 
contribuintes perante a AT, que como sabemos 
usa e abusa de posições de prepotência e com 
isto vai provocar um agravamento grave da 
moldura das coimas e das penalidades que os 
contribuintes terão a pagar.  
 
Convém recordarmos que este não é o país do 
websummit, mas sim de muitas outras limitações 
e constrangimentos de vários sujeitos passivos 
abrangidos por esta obrigação, sugeríamos assim 
o ajustamento deste prazo para vinte dias.  
 
Convém termos em conta a enorme iliteracia 
informática dos cidadãos. A superficialidade de 
um e-mail e os ritmos de vida das pessoas, que a 
se manter os cinco dias, teriam de andar 
diariamente a ver o Via CTT para não serem 
surpreendidos com uma notificação à qual não 
teriam tempo de resposta.  
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ADITAMENTO AO ESTATUTO DA ORDEM DOS CONTABILISTAS CERTIFICADOS  

Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 452/99 de 5 de novembro, na redação atual como Anexo I da Lei 139/2015 de 7 de setembro 
 

REGIME DE JUSTO IMPEDIMENTO DO CONTABILISTA CERTIFICADO 
 

Estatuto da OCC Sugestão de alteração  

Artigo 12.º 
Contabilista certificado suplente 

1 — O contabilista certificado suplente é um contabilista 
certificado que está indicado como suplente do contabilista 
certificado para o exercício da atividade profissional como 
definida no n.º 1 do artigo 10.º das entidades em que for 
nomeado como contabilista certificado suplente, pelo 
representante legal das referidas entidades.  
2 — O contabilista certificado suplente pode assumir a todo o 
momento as funções definidas no n.º 1 do artigo 10.º, por 
motivo de impedimento do contabilista certificado nomeado, 
desde que solicitado por este.  
3 — Sempre que o contabilista certificado fique impedido de 
exercer a atividade por motivo de morte, do próprio, parto, 
acidente ou doença que implique admissão em serviço 
hospitalar reconhecido nos termos da lei, assume -se que o 
contabilista certificado suplente pode assumir funções 
independentemente da solicitação prevista no número 
anterior.  
4 — As entidades referidas no n.º 1 do artigo 10.º podem 
nomear um contabilista certificado suplente, junto de todas as 
entidades administrativas competentes nos termos em que são 
comunicadas a nomeação e aceitação do contabilista 
certificado e produzem efeitos nos termos em que estas os 
produzem.  
5 — Em todas as normas legais que se refiram ao contabilista 
certificado, aplicar -se -á ao contabilista certificado suplente as 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O artigo 12º do Estatuto da OCC não está 
em apreciação, mas é útil constar deste 
texto para melhor enquadramento das 
sugestões de artigos 12º - A, 12-B 2 12-C. 
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mesmas disposições, mas apenas nos atos declarativos que 
sejam praticados por este. 
 
 
----------------------------------------------------- 

Artigo 12 - A 
Justo impedimento de curta duração 

1 - São consideradas justo impedimento de curta 
duração, que impedem o contabilista certificado de cumprir 
as obrigações declarativas fiscais dos contribuintes que 
constam do seu cadastro, as seguintes ocorrências: 
a) Falecimento de cônjuge não separado de pessoas e 
bens, de pessoa com quem vivam em condições análogas às 
dos cônjuges, ou de parente ou afim no 1.º grau da linha reta; 
b) Falecimento de outro parente ou afim na linha reta 
ou no 2.º grau da linha colateral; 
c) Doença grave e súbita ou internamento hospitalar, 
que impossibilite em absoluto o contabilista certificado de 
cumprir as suas obrigações, bem como nas situações de 
parto;  
d) Situações de parentalidade. 
 
2 - Consideram-se, para os efeitos previstos no número 
anterior, as ocorrências verificadas nos prazos seguintes:  
a) 5 dias consecutivos anteriores à data limite de 
cumprimento das obrigações declarativas e que se 
mantenham nessa data, no caso da alínea a) do número 
anterior; 
b) 2 dias consecutivos anteriores à data limite de 
cumprimento das obrigações declarativas e que se 
mantenham nessa data, no caso da alínea b) do número 
anterior; 
c) 15 dias consecutivos anteriores à data limite de 
cumprimento das obrigações declarativas e que se 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 - Consideram-se, para os efeitos previstos no número 
anterior, as ocorrências verificadas nos prazos seguintes:  
a) 30 dias consecutivos anteriores à data limite de 
cumprimento das obrigações declarativas e que se 
mantenham nessa data, no caso da alínea a) do número 
anterior; 
b) 30 dias consecutivos anteriores à data limite de 
cumprimento das obrigações declarativas e que se 
mantenham nessa data, no caso da alínea b) do número 
anterior; 
c) 30 dias consecutivos anteriores à data limite de 
cumprimento das obrigações declarativas e que se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alteramos este número 2 em todas as 
situações, porque consideramos que 
estas ocorrências, nos 30 dias anteriores 
às entregas declarativas são, na 
esmagadora maioria dos casos, 
altamente perturbadoras da capacidade 
de desempenho profissional e como tal é 
necessário ser considerado um prazo 
mais lato para que o justo impedimento 
seja considerado. 
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mantenham nessa data, no caso da alínea c) do número 
anterior; 
 
 
d) Nascimento ou adoção nos 15 dias consecutivos 
anteriores à data limite de cumprimento das obrigações 
declarativas e que se mantenham nessa data, se estiver em 
causa situações de nascimento ou adoção, no caso da alínea 
d) do número anterior. 
 
 
 
 
 
3 - Em caso de verificação da ocorrência de justo 
impedimento, a obrigação declarativa deve ser cumprida, 
consoante cada uma das alíneas do n.º 1, no prazo de: 
a) 10 dias após a data da ocorrência, no caso da alínea 
a); 
b) 4 dias após a data da ocorrência, no caso da alínea 
b); 
c) 30 dias após a data da ocorrência, no caso da alínea 
c); 
d) 60 dias após a data da ocorrência, no caso da alínea 
d).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mantenham nessa data, no caso da alínea c) do número 
anterior; 
 
 
d) Nascimento ou adoção nos 30 dias 
consecutivos anteriores à data limite de cumprimento das 
obrigações declarativas e que se mantenham nessa data, se 
estiver em causa situações de nascimento ou adoção, no 
caso da alínea d) do número anterior. 
e) no caso de adoção considera-se também o acto da 
entrega e ou confiança da criança pelos serviços da 
segurança social para esta ficar a viver com os 
candidatos a adoção.  
 
3 - Em caso de verificação da ocorrência de justo 
impedimento, a obrigação declarativa deve ser cumprida, 
consoante cada uma das alíneas do n.º 1, no prazo de: 
a) 15 dias após a data da ocorrência, no caso da 
alínea a); 
b) 15 dias após a data da ocorrência, no caso da 
alínea b); 
c) 30 dias após a data da ocorrência, no caso da alínea 
c); 
d) 60 dias após a data da ocorrência, no caso da alínea 
d).  
 
e) 5 dias adicionais aos prazos constantes das alíneas 
a) a d), se a obrigação declarativa for cumprida por 
contabilista certificado suplente. 
 
 
 
 
 

Por outro lado, com a harmonização de 
prazos é mais simples a aplicação do regime. 
 
 

ADOÇÃO 
 
É muito positivo ser considerado, mas é 
necessário ter em atenção os momentos em 
que as crianças são confiadas aos candidatos, 
porque é aí que se dá verdadeiramente as 
situações de impedimento justo. Foi o que 
tentamos com a introdução da alínea e).  
 
 
 
 
Alterámos os prazos de entrega das 
declarações nas alíneas a) e b) por nos 
parecerem manifestamente insuficientes para 
as situações em causa. 
 
 
 
 
 
Entendemos que o suplente será uma 
solução estrutural para o justo 
impedimento.                                                                                                                 
No entanto a entrada em funções do 
Suplente terá sempre constrangimentos 
que o vão levar a necessitar de mais 
tempo para fazer a contabilidade e a 
consequente entrega das declarações. 
Daí estes 5 dias adicionais.  
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4 - O justo impedimento deve ser invocado na 
declaração entregue nos termos do número anterior. 
 
 
 
 
 
 
5 - O contabilista certificado, deve no prazo máximo de 
quinze dias úteis contados da data limite do cumprimento das 
obrigações declarativas fiscais, apresentar à Autoridade 
Tributária e Aduaneira, através do Portal das Finanças, os 
seguintes documentos: 
a) Para as situações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1, 
certidão de óbito e comprovativo do grau de parentesco; 
b) Para as situações previstas na alínea c) do n.º 1, o 
certificado de incapacidade emitido pelo médico de família 
ou documento emitido pelo centro hospitalar em caso de 
internamento que comprovem que se trata de uma doença 
súbita e grave que impossibilita o contabilista certificado, de 
dar cumprimento às obrigações declarativas do cliente ou 
indicar um contabilista certificado suplente; 
 
 
 
 
c) Na situação de parentalidade, comprovativo do 
nascimento ou da adoção.  
 
 
 
 
 

 
4 - O justo impedimento deve ser invocado na 
declaração entregue nos termos do número anterior ou 
através de outro meio possível dirigido ao serviço de 
finanças da sede do sujeito passivo, enquanto a 
autoridade tributária não disponibilizar na declaração 
entregue essa possibilidade. 
 
 
5 - O contabilista certificado ou no caso de este 
não poder, o contabilista certificado suplente ou o 
sujeito passivo, deve no prazo máximo de vinte dias 
úteis contados da data limite do cumprimento das 
obrigações declarativas fiscais, apresentar à Autoridade 
Tributária e Aduaneira, através do Portal das Finanças, os 
seguintes documentos ou justificação para a 
impossibilidade de os apresentar: 
a) Para as situações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 
1, certidão de óbito e comprovativo do grau de 
parentesco; 
b) Para as situações previstas na alínea c) do n.º 1, o 
certificado de incapacidade emitido pelo médico de família 
ou documento emitido pelo centro hospitalar em caso de 
internamento que comprovem que se trata de uma doença 
súbita e grave que impossibilita o contabilista certificado, 
de dar cumprimento às obrigações declarativas do cliente 
ou indicar um contabilista certificado suplente; 
c) Na situação de parentalidade, comprovativo do 
nascimento, da adoção, ou documento emitido pelas 
entidades competentes do ato da entrega de crianças 
em processo de adoção; 
  
 
 

 
A redação inicial prevê qua a AT tenha de 
adaptar as declarações ao fim do justo 
impedimento.  Existe um histórico da AT 
“se atrasar” a fazer estas adaptações. 
Ainda estamos à espera de adaptações 
decorrentes do estatuto que está em vigor 
desde outubro de 2015. 
 
Entendemos que deve ser possível, 
também ao contabilista certificado 
suplente ou ao próprio sujeito passivo 
entregar a documentação uma vez que 
existe possibilidade do Contabilista 
Certificado não poder.  
Adicionamos mais 5 dias ao prazo que 
nos parece mais razoável.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tal como referido antes o momento em 
que as crianças são confiadas pelos 
serviços da segurança social aos 
candidatos a adotantes é anterior a 
adoção e essa situação deve ficar 
prevista.  
 



Sugestões ANACO para a PPL 180/XIII – vários Códigos Fiscais 

33 
 

 
6 - A ocorrência do justo impedimento afasta a 
responsabilidade contraordenacional ou penal, bem como os 
juros compensatórios, quando a obrigação declarativa em 
falta for cumprida nos prazos previstos no n.º 3. 
 
7 - O regime previsto no presente artigo só é aplicável 
quando não tenha sido nomeado o contabilista certificado 
suplente, nos termos do artigo 12.º. 
 
 
 
 
 
 
 
8 - A prestação de falsas declarações sobre a ocorrência 
de justo impedimento constitui infração disciplinar, sem 
prejuízo da responsabilidade criminal aplicável. 
 
9 - As obrigações declarativas fiscais abrangidas pelo 
regime previsto neste artigo são definidas por portaria do 
membro ao Governo responsável pela área das finanças. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 - A ocorrência do justo impedimento afasta a 
responsabilidade contraordenacional ou penal, bem como 
os juros compensatórios, quando a obrigação declarativa 
em falta for cumprida nos prazos previstos no n.º 3. 
 
7 - eliminado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 - As obrigações declarativas fiscais ou não fiscais 
abrangidas pelo regime previsto neste artigo são todas 
as que aquelas em que seja obrigatória a intervenção 
do contabilista certificado, sem prejuízo de por 
portaria de membro do governo poderem ser incluídas 
outras. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Temos dificuldade em entender a 
sugestão que consta no número 7, uma 
vez que consiste um ataque deliberado à 
figura do suplente, figura que está já no 
estatuto da OCC no número 12. Já 
existem hoje nomeações, e como vemos 
é a figura que poderá em muitas 
situações resolver o problema. Como tal 
eliminamos este nº 7.  
 
 
 
 
 
Apelamos aos srs. deputados que sigam 
a nossa sugestão.  
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--------------------------------------------------------------------- 
Artigo 12.º-B 

Justo impedimento prolongado 
1 - Nas situações de doença prolongada ou de gozo de 
licença parental por período superior ao previsto, 
respetivamente, nas alíneas c) e d) do n.º 3 do artigo anterior, 
o contabilista certificado procede, em conjunto com as 
entidades a quem presta serviços e no prazo de 5 dias 
contados a partir do momento em que invoca o justo 
impedimento, à nomeação do contabilista certificado 
suplente previsto no artigo 12.º 
 
 
2 - Nos casos em que, em resultado de condição médica 
provocada por doença prolongada, o contabilista certificado 
se encontre impossibilitado de proceder à nomeação de 
contabilista certificado suplente e de entregar 
tempestivamente a documentação comprovativa nos termos 
da alínea b) do n.º 5 do artigo anterior, a Ordem, em conjunto 
com as entidades a quem o contabilista certificado presta 
serviços, procede à nomeação de um suplente provisório no 
prazo de 5 dias contados a partir da data em que tome 
conhecimento do facto determinante do justo impedimento, 
o qual assume imediatamente as suas funções até que seja 
comunicado o término do impedimento prolongado nos 
termos do n.º 4. 
 
 
 
3 - Ao contabilista certificado suplente compete, durante 
o período de impedimento prolongado, cumprir as 
obrigações contabilísticas e fiscais das entidades a quem o 
contabilista certificado presta serviços, nos termos previstos 
no artigo 10.º. 

-------------------------------------------------------------------- 
Artigo 12.º-B 

Justo impedimento prolongado 
1 - Nas situações de doença prolongada ou de gozo de 
licença parental por período superior ao previsto, 
respetivamente, nas alíneas c) e d) do n.º 3 do artigo 
anterior, o contabilista certificado procede, no caso de 
ainda não o sido nomeado contabilista certificado 
suplente, em conjunto com as entidades a quem presta 
serviços e no prazo de 10 dias contados a partir do 
momento em que invoca o justo impedimento, à nomeação 
do contabilista certificado suplente previsto no artigo 12.º 
 
2 - Nos casos em que, em resultado de condição 
médica provocada por doença prolongada, o contabilista 
certificado se encontre impossibilitado de proceder à 
nomeação de contabilista certificado suplente e de entregar 
tempestivamente a documentação comprovativa nos 
termos da alínea b) do n.º 5 do artigo anterior, as entidades 
a quem o contabilista certificado presta serviços, 
procedem à nomeação de um suplente no prazo de 10 
dias contados a partir da data em que tome conhecimento 
do facto determinante do justo impedimento, o qual 
assume imediatamente as suas funções até que seja 
comunicado o término do impedimento prolongado nos 
termos do n.º 4, devendo no entanto ser comunicada pelo 
entidade no prazo de 5 dias úteis da nomeação, esta situação 
à Ordem, para salvaguarda de todas as responsabilidades. 
 
3 - Ao contabilista certificado suplente compete, 
durante o período de impedimento prolongado, cumprir as 
obrigações contabilísticas e fiscais das entidades a quem o 
contabilista certificado presta serviços, nos termos 
previstos no artigo 10.º. 

--------------------------------------------------- 
 
 
A nossa construção de proposta parte de 
dar aos contabilistas certificados, per si, 
a capacidade de resolverem mais vezes o 
justo impedimento sem recurso ao 
suplente, mas simultaneamente 
reconhece o suplente e põe esta figura 
totalmente à disposição dos colegas 
contabilistas certificados. 
 
 
Neste sentido houve que alterar as 
redações iniciais incluindo a previsão do 
contabilista suplente já estar nomeado.  
 
Alteramos também os dias de 5 para 10 
uma vez que nos parece curto em apenas 
5 dias conseguir encontrar, quando não 
se tem, um suplente.  
 
Parece-nos totalmente contraproducente 
e um enorme risco dar à Ordem um papel 
em situações muito graves de intervir na 
nomeação do suplente. Substituímos por 
uma comunicação á posteriori a ser feita 
à Ordem.  
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4 - O contabilista certificado suplente cessa funções 
após a comunicação do término do impedimento prolongado 
do contabilista certificado substituído.  
 
 
5 - O contabilista certificado suplente não pode assumir 
a responsabilidade técnica das entidades a quem prestou 
serviços nessa qualidade, nos 24 meses seguintes à cessação 
de funções, sem a expressa autorização do contabilista 
certificado substituído.» 
 
 
 
 
 

4 - O contabilista certificado suplente cessa funções 
após a comunicação, a ser feita pelo contabilista 
certificado, do término do impedimento prolongado 
do contabilista certificado substituído.  
 
5 - O contabilista certificado suplente, não pode 
assumir a responsabilidade técnica das entidades a quem 
prestou serviços nessa qualidade, nos 24 meses seguintes à 
cessação de funções, sem a expressa autorização do 
contabilista certificado substituído.» 
6 – A limitação expressa no número anterior é 
extensível, com as necessárias adaptações, às 
entidades na qual o contabilista certificado suplente 
presta ou prestou serviços durante o impedimento, ou 
outras para onde este transite nos 24 meses seguinte, 
ou ainda outras entidades pertencentes ao mesmo 
grupo daquelas onde este presta ou prestou serviço, 
durante o justo impedimento e nos 24 meses 
seguintes, ou com as quais existam relações especiais, 
para a qual se as mesmas forem distintas da entidade 
a quem o suplente executou as contabilidades durante 
o impedimento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parece-nos necessário dar ao 
Contabilista Certificado findo o 
impedimento o poder de cessar as 
funções do suplente, quando nomeado 
desta forma. 
 
 
 
 
 
 
Pretendemos que também fique limitado  
Por 24 meses às entidades para a qual o 
suplente trabalha a faculdade de 
celebrarem contratos de prestação de 
serviços com a  
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Artigo 12.º- C 
Morte do Contabilista Certificado 

 
1 – Na morte do Contabilista Certificado nomeado 
como responsável técnico, entra imediatamente em 
funções o Contabilista Certificado Suplente que esteja 
nomeado conforme dispõem o n.º 3 do art.º 12º, sendo 
que se nada for feito ao fim de 30 dias da entrada em 
funções o Contabilista Certificado Suplente torna-se 
Contabilista Certificado. 
2 – Não havendo Contabilista Certificado Suplente 
nomeado, tem a entidade 30 dias para proceder à 
nomeação de um novo Contabilista Certificado.  
3 – Face aos eventuais constrangimentos que a morte 
do contabilista certificado colocará, concede-se um 
prazo adicional de:  
a) 30 dias para entrega de todas as declarações anuais 
referentes a exercício ou exercícios que ainda estejam 
em curso o prazo de entrega das mesmas, no momento 
da morte; 
b) no caso de declarações de periodicidade inferior ao 
ano, concede-se um prazo de 20 dias adicionais para 
entrega das mesmas, cujo prazo normal de entrega 
ocorra nos 5 meses seguintes ao falecimento;  
c) no caso da situação do n.º 2 acontecer, aos prazos 
definidos nas alíneas a) e b) adiciona-se o prazo que 
decorreu para a nomeação do Contabilista Certificado. 
4 - A ocorrência da morte do contabilista certificado a 
responsabilidade contraordenacional ou penal, bem 
como os juros compensatórios, quando a obrigação 
declarativa em falta for cumprida nos prazos previstos 
no n.º 3. 
 

Entendemos que era necessário resolver 
uma lacuna grave e como tal sugerimos 
um regime para a morte do próprio 
contabilista certificado, que aliás já está 
prevista no artº. 12º do Estatuto.  
Resolvemos assim fazê-lo através deste 
12-C. 

Disposições transitórias Sugestão Fundamentação 
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Artigo 21.º 

Entrada em vigor e produção de efeitos 

1 - A presente lei entra em vigor em 1 de julho de 2019. 

2 - Produzem efeitos a 1 de janeiro de 2020: 

a) As alterações ao Código do Imposto do Selo, 

efetuadas pelo artigo 6.º da presente lei; 

b) As alterações aos artigos 2.º e 10.º do Código do 

IUC, efetuadas pelo artigo 11.º da presente lei; 

c) O aditamento ao Estatuto da Ordem dos 

Contabilistas Certificados, efetuado pelo artigo 18.º 

da presente lei; 

d) O artigo 19.º e as alíneas c) e d) do artigo 20.º da 

presente lei. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) na parte em que o aditamento ao Estatuto da 
Ordem dos Contabilistas Certificados efetuado pelo 
art.º 18 da presente lei, obrigue ainda a adaptações a 
efetuar sobre portarias a emitir por membro de 
governo e a adaptações necessárias por parte da 
autoridade tributária, estas adaptações só se tornam 
obrigatórias estarem realizadas a partir de 1 de janeiro 
de 2020, embora por esse facto nenhum Contabilista 
Certificado ou Contabilista Certificado Suplente pode 
ser prejudicado nos seus direitos designadamente do 
regime do justo impedimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entendemos que por motivos humanos e 
operacionais o justo impedimento deve entrar 
já em funcionamento.  
 

 


