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PARLAMENTO 

Fisco vai receber menos 
dados das empresas. 
Falta saber quais 
Os deputados aprovaram uma proposta do PSD que limita os 
registos que as empresas vão ter de enviar com a informação 
empresarial simplificada. Fisco, contabilistas e empresas estão 
ainda a entender-se sobre os dados que ficarão ocultos. 

As empresas vão continuara ter 
deenviar para a Autoridade'rri-

 

[ária e  Aduaneira  (AT) o fi-
cheiro SAF-T, com a sua inkw-
mação contabilística, mas uma 
parte desses dados seguirão cn-
criptadose(>FisC'oIão terá aces-
so a eles. Esta medida foi apro-
vada no Parlaniento na semana 
passada e é a respo>sta às pre< teu-
pações das empresas sobre o ilí-
vel de informação que, a partir 
do próximo anu.() Fisco iria re-
ceber& forma automática. 

Para já. contudo, falta saber 
quais os dados que ficarão es-
condidos dos olhares 
cou definido uni princípio na lei. 
que é ode que não serão ¡dispo-
nibilizadosl todos os dados, de 
acordo com um critério de pro-
porcionalidade. E esse princi-
pio vincula o Governo", explica 
Fernando Rocha Andrade. de-
putado do PS. A ideia é que O 
Executivo tenha agora de dell-
nir quais os campos do fichein) 
SAF-T que seguirão encripta-
dos para o Fisco, devendo fiizê-
-lo por decreto-lei para,se assim 
.0 entender.° Pa rlament‹ ) possa 
pedir uina apreciação paria - 
mentare fázer as alterações que 
considere necessárias. 

) ficheiro SAF-T vai ter de 
ser enviado pelas empresas a 
partir do próximo ano e servirá 
parto Fisco passara pré-preen-
cher unia parte significativa da 

nft wmação Empresarial Sim-
plificada ( 1 ES). Esta medida de 
simplificação) provocou alertas. 

w parte da Ordem dos Conta-
bilistas, cum a basitinária, Paula 
Franco, a avisar ."Está lá tudo re-
gistado, pagamentos, altura dos 
pagamentos, trabalhadores. 
margens de negócios... E muito 
preocu pante do ponto de vista 
das empresas:' Em outubro do 
ano passado, em entrevista ao 
negócios a diretora-geral daXF,  

I Idem I surges. reconhecia que, 
efetivamente, a nova I ES passa-
ria a dar ao Fisco "uma dose de 
informação brutal". 

(.) "big brother fiscal", como 
acabaria por ficai-conhecido, che-
gou ao Parlamento com uma pro-
posta do PCP no sentido de eli-
minar(> ficheiro SAF-T. Entre-
tanto também o PS1.)se mosh-on 
recetivo a mudar a lei e o PC i' 
acabaria po w propor uma solução 
menosdellnitiva.que ema de.em 
vez do SAF-T.ser eiwiadoapenas 
um fichei ro.) dele extraído, com os 
dados necessários ao pré-prmi-
chimento da I ES. Acabaria por 
vingar unia proposta do PSI 
que, como explica o deputado 
rwartemves,do  pcp,,,ai ndaas_ 

sim é uni avanço )" e que, ao >servo-
tada por unanilllidade,"confirma 
que as preocupações do PC I' 
eram justas e que se estava a ir 
longe demais". 

Governo aprova alteração 
"Estamos tranquilíssimos e 
muitosatisleitx is com a solução 
final de não deitar por terra o 
que temos estado a ffizer". afir-
mou ao Negócios o sect'etáriode 
Estado dos Assuntos Fiscais, 
António Nlendonça fendes. ) 
governante tinha estado no Par-
lamento onde pedira aos depti-
t ados que não deitassem fora o 
investimento feito pela AT e ad-
mitira correções à lei. 

Paula Franco. bastonáriada 
Ordem dos Contabilistas. tam-
bém elogia a solução encontra-
da. Os contabil istas e as associa-
ções de empresários estão a tra-
balharcom o Governo nosenti-
do de definir qual a inffirmação 
que deverá seguir encriptada 
prazo Fisco. Sendo queeste. re-
corde-se. continua a ter acesso 
a toda a int.< wmação, desde que 
no âmbito de 1.111.1a inspeção. • 

FILOMENA LANÇA 

Entrega da IES 
prolongada 

O Governo adiou dois dias o prazo 
de entrega pelas empresas da 
IES/DA e um mês o envio dofichei-
ro SAF-T pelos contribuintes de IRS 
com contabilidade organizada e 
empresas que encerraram contas 
até 31de março. Além do adiamen-
to da IES, de 15 para para 17 de ju-
lho, e do ficheiro SAF-T, de 30 de 
abril para 31 de maio, o despacho 
do secretário de Estado dos Assun-
tos Fiscais, António Mendonça, de 
sexta-feira, introduz ainda uma 
terceira alteração, permitindo a 
entrega pelo modelo antigo para 
as empresas que cessam a ativida-
de este ano e às quais a lei obriga 
já ao envio do ficheiro SAF-T. "Os 
sujeitos passivos abrangidos pelo 
número 2 do artigo 15 da portaria 
31/2019 [que aprovou os termos 
do envio da IES/DA], deverão, nos 
prazos nele indicados, submeter 
a IES de acordo com o modelo em 
vigor para as declarações relati-
vas ao exercício de 2018", deter-
mina o despacho. É ainda alarga-
do o prazo da obrigação de sub-
missão do ficheiro SAF-T da conta-
bilidade "até 31 de maio de 2020, 
sem quaisquer penalidades", pra-
zo que terminava em 30 de abril. 

Estamos satisfeitos 
com a solução de 
não deitar por terra 
o que temos estado 
a fazer. 
MENDONÇA MENDES 
Secretário de Estado 
dos Assuntos Fiscais 


