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Nota de esclarecimento  

Iniciativa e intervenção do PCP decisivos no travão à entrega irrestrita e 

obrigatória do “SAF-T” da Contabilidade 

 

Em sede de especialidade e no âmbito da Proposta de Lei n.º 180/XIII, foi votado indiciariamente 

na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (COFMA) da AR as 

alterações ao Decreto-Lei n.º 87/2018, que estabeleceu a entrega obrigatória do ficheiro “SAF-

T” da Contabilidade.  

Esta discussão só aconteceu porque o PCP apresentou uma proposta de aditamento àquela 

Proposta de Lei, colocando em cima da mesa alterações ao Decreto-Lei n.º 87/XIII.  

O PCP já tinha manifestado as suas reservas face ao que a obrigatoriedade de entrega do “SAF-

T” da Contabilidade representaria em termos de violação de direitos fundamentais dos cidadãos. 

Aquele ficheiro, que com este Decreto-Lei passaria a ser entregue sem qualquer restrição, 

contem informação que vai muito além da necessária ao cumprimento de obrigações 

declarativas, incluindo informação sujeita a diversos níveis de reserva.  

O “SAF-T” da Contabilidade pode ser um bom instrumento para o combate à fraude e evasão 

fiscal, por isso este ficheiro deve ser entregue à AT sempre que haja uma ação inspetiva baseada 

em indícios. O problema é que a sua entrega permanente e independentemente de quaisquer 

indícios levaria a uma grande concentração de informação sobre todas as relações económicas, 

laborais, margens e aspectos operacionais das empresas, que iriam num sentido de uma 

inspeção permanente e preventiva, em vez de baseada em indícios. Este tipo de mecanismos, 

dirigidos sobretudo às micro, pequenas e médias empresas, contrastam com a falta de meios e 

de prioridade dada ao combate à grande fraude, evasão e elisão fiscal, essa sim responsável 

pelas maiores perdas para o fisco.  

Por todas essas razões, o PCP manifestou desde logo as suas preocupações e entregou um 

pedido de Apreciação Parlamentar (AP n.º 71/XIII). Entretanto, diversos sectores da sociedade 

manifestaram preocupações semelhantes relativas a esta matéria, incluindo uma petição 

pública que atingiu mais de 12 mil assinaturas. 

O PCP tomou a iniciativa de propor uma alteração ao Decreto-Lei no quadro da Proposta de Lei 

n.º 180/XIII, que eliminava qualquer referência a uma entrega do SAF-T no Decreto-Lei n.º 

87/2018. Na discussão tida na COFMA, percebemos que vários partidos tinham preocupações 

semelhantes às manifestadas inicialmente pelo PCP, e que era possível encontrar uma solução 

que salvaguardasse as principais preocupações. 

Para permitir a concretização dessa solução, o PCP enviou nova proposta em que:  
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1) os dados transmitidos à AT eram apenas os estritamente necessários ao cumprimento de 

obrigações declarativas (IES), e apenas saldos (iniciais e finais, antes e após apuramento de 

resultados), garantindo que não são transmitidos outros campos ou movimentos.  

2) Os dados extraídos do SAF-T dariam origem a um ficheiro resumo que seria anexado à IES, ou 

seja, eliminar-se-ia a necessidade de haver uma entrega e validação de qualquer ficheiro 

previamente à entrega da IES, reduzindo o número de obrigações declarativas.  

No próprio dia da votação, o PSD entregou uma proposta diferente. Em vez de se extraírem os 

saldos estritamente necessários a partir do SAF-T, como propunha o PCP, o SAF-T seria entregue, 

sendo feita uma exclusão de todos os campos considerados “menos relevantes”, o que poderá 

redundar numa encriptação com um algoritmo fornecido pela AT.  

Além disso, a proposta do PSD difere da proposta do PCP no sentido em que, tal como o Decreto-

Lei do Governo, faz depender a entrega da IES de uma submissão prévia e validação do SAF-T 

“expurgado” dos campos considerados menos relevantes. 

A proposta do PCP foi rejeitada, com o voto contra de PS, a abstenção de PSD e BE e o voto 

favorável do PCP e do CDS-PP.  

Uma vez chumbada a proposta do PCP, foi votada a proposta do PSD, que foi aprovada na 

maioria dos artigos por unanimidade.1  

 

Deste processo, há vários aspetos a ressalvar: 

 

1. Como o resultado da votação demonstra, as preocupações que o PCP manifestou desde 

início deste processo tinham razão de ser. Caso contrário, não teria sido alterado o 

Decreto-Lei com a expressiva votação acima referida. 

 

 

2. Se não fosse a iniciativa do PCP, esta questão não tinha sido discutida, e o Decreto-Lei 

continuaria em vigor, permitindo o acesso da AT a informação manifestamente 

desproporcional, como pretendia o Governo PS.  

 

 

                                                           

1  Apenas o número 8 do artigo 2.º, que prevê que, para efeitos contraordenacionais, a obrigação de entrega 

da IES/DA constitui uma obrigação distinta da submissão e validação do SAF-T (ou seja, pode dar origem a duas 

coimas, em caso de incumprimento), foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do PSD, a abstenção do BE e os 

votos contra de PCP e CDS-PP.  
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3. A proposta do PCP era aquela que melhor salvaguardava as questões de reserva de 

direitos fundamentais; era a que permitia anular a duplicação das obrigações 

declarativas; era a que permitia dar mais meios de combate à fraude e evasão fiscal sem 

pôr em causa a transmissão de informação sujeita a reserva. Foi rejeitada porque houve 

uma objetiva convergência entre PS e PSD para o seu chumbo. 

 

 

4. A alteração aprovada permite mitigar alguns aspetos em que o Decreto-Lei do Governo 

foi longe demais. Desde logo, haverá dados do SAF-T que serão excluídos, com critérios 

que serão definidos, não por portaria, mas por Decreto-Lei, o que permite à AR fazer 

uma eventual apreciação parlamentar ou alterar o Decreto-Lei em qualquer momento. 

Fica ainda definido que não é entregue qualquer ficheiro SAF-T até que o referido 

Decreto-Lei esteja em vigor. Não sendo a proposta do PCP, é uma alteração que coloca 

um travão nas intenções iniciais do Decreto-Lei. Sem a iniciativa do PCP, nem isso teria 

sido possível. 

 

 

5. O PCP continuará a intervir no sentido de garantir o respeito por direitos fundamentais 

dos cidadãos, pelos direitos e interesses das micro pequenas e médias empresas, dos 

contabilistas certificados e outros técnicos de contabilidade, por um eficaz combate à 

fraude e evasão fiscal, que se dirija sobretudo ao grande capital, que continua a ser o 

principal responsável pela grande fuga aos impostos. 
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