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Com as alterações introduzidas ao SAF-

-T, que entraram em vigor a 1 de julho 
passado, a AT reforçou os meios de con-
trolo sobre todas as empresas. A nova 
estrutura do SAF-T alarga considera-
velmente o acompanhamento da conta-
bilidade das empresas e passa a incluir a 
disponibilização obrigatória por meios 
digitais de elementos não contabilísticos 
das empresas como orçamentos, notas de 
encomenda ou fichas de serviço.

As alterações ao SAF-T incidem sobre 
todas as empresas com contabilidade orga-
nizada. Este universo inclui a generalida-
de das empresas e está a 
obrigar à criação de no-
vas versões de software 
certificadas e adaptadas 
às novas exigências da 
AT.

Estas são algumas das 
conclusões do encontro-
-debate, promovido pela Vida Económica, 
com o apoio da Sage Portugal,  onde par-
ticiparam Isabel Cipriano, da APOTEC, 
Joaquim Machado, Director Product De-
livery da Sage, Alice Campos, da Gate 21, 
Vítor Vicente, da Anaco, Rodrigo Sande, 
do Neya Hotel. e Teresa Alves de Sousa, 
advogada da sociedade Luiz Gomes & As-
sociados.

Num primeiro impacto, as alterações 
introduzidas aumentam os custos e as 
responsabilidades das empresas nas suas 
obrigações declarativas, mas a prazo po-
dem simplificar os procedimentos com 
a automatização das tarefas. O próximo 
passo poderá ser o pré-preenchimento da 
IES por parte da AT, aliviando as empresas 
dessa obrigação.

 
Indústria de software respondeu 
às alterações

 
“As alterações que a legislação agora fez 

em relação ao passado foi enriquecer o 
SAF-T com taxonomias, enriquecer o fi-
cheiro com informação estruturada de for-
ma diferente, para permitir a jusante à AT 

automatizar a preparação de algumas peças 
declarativas, como o balanço e a demons-
tração de resultados, aquando da sub-
missão da IES no próximo ano”, defende 
Joaquim Machado, Director Product De-
livery na Sage Portugal.

Segundo o mesmo responsável, “a obri-
gação de entrega do SAF-T à AT não é 
nova. A legislação vem dizer que passa a 
ser obrigatória a sua submissão, falta ainda 
saber em que moldes, mas o que é expec-
tado é a simplificação da IES em 2018”.

“Tem é agora na sua componente de 
informação contabilística uma relevância 
muito grande. Antes era solicitado a pedi-
do e agora as empresas têm de submetê-

-lo de forma obrigatória, 
assim como se submete 
o ficheiro de faturação 
todos os meses.”

“A indústria de soft-
ware respondeu a esta 
situação de forma global 
isto é, todos. Em janeiro 
deste ano os utilizadores 

de software tinham as soluções preparadas 
para permitir iniciar o processo contabilís-
tico no exercício de 2017 com esta infor-
mação adicional: as taxonomias, que basi-
camente são tabelas com códigos que irão 
permitir a AT saber que aquilo representa 
caixa, banco ou ativos fixos ou o que for”, 
afirma ainda Joaquim Machado. 

 
Contabilidade pertence 
às empresas

 
“A posição da Apotec passa pela regula-

mentação e forma como estas obrigações 
fiscais estão a ser veiculadas e estão a fun-
cionar”, considera Isabel Cipriano, direto-
ra da Apotec.

“O ficheiro SAF-T está a ser entregue. Se 
a AT usa ou não, ou lhe dá bom destino, é 
um aspeto que o contabilista não controla. 
Não vejo nenhuma associação empresarial 
preocupada com esta situação. A contabi-
lidade não é pertença dos contabilistas. É 
dos empresários. São eles os responsáveis e 
eles é que têm uma voz importante em di-
zer o que querem que o Estado, neste caso 
a AT, tenha conhecimento. Não os vejo a 

debater este assunto e acima de tudo não 
os vejo preocupados.”

“Também não vejo a Ordem dos Con-
tabilistas preocupada em sensibilizar as as-
sociações empresarias para uma obrigação 
que não é dos contabilistas”, acrescenta.

“Mas o problema está na nossa mão por-
que temos de trabalhar a parametrização 
dos ficheiros, falar com as ‘software hou-
ses’ para ajustamentos necessários às diver-
sas entidades, trabalhando ficheiros para 
a AT e depois preparamos documentos e 

peças financeiras para o órgão de gestão. 
Enquanto o contabilista prepara o docu-
mento para a AT, perde a capacidade para 
apoiar e acrescentar valor para a gestão da 
empresa” – lamentas.

“Perdemos a valência de contabilista e 
somos fiscalistas quase em exclusivo. Não 
obstante ainda teremos de ser juristas. Te-
mos de estar a perceber se uma portaria que 
ainda não foi avaliada e aprovada em sede 
parlamentar está, ou não, contrária à lei. 
Assim, temos de trabalhar com o direito fis-

TERESA ALVES DE SOUSA
“Informática, contabilidade, auditoria e advocacia têm de 

andar de mãos dadas”

“Temos cada vez mais de abraçar a Constituição e temos 
de ser proativos e reativos perante a lei que o bom senso 
diz que não pode manter-se na ordem jurídica. Temos o 
poder de ver e, nesse aspeto, o trabalho dos contabilistas 
e dos advogados também é um casamento perfeito. Deste 
modo, acho que informática, contabilidade, auditoria e 
advocacia têm de passar a andar de mãos dadas.
Temos o dever de conhecer a nossa Constituição e acho 
que temos o dever de guerrear contra aquilo que não faz 
sentido e que é prejudicial.”

JOAQUIM MACHADO 
“Vejo nas alterações que vão acontecendo oportunidades 

e adição de valor”

“Vejo nestas alterações que vão acontecendo 
oportunidades. O contabilista que recebia uma inspeção 
tributária no passado ficava a conferir papel e a gastar 
horas de trabalho.. Agora o Inspetor Tributário no 
SAF-T  faz o trabalho em back-office e liberta tempo ao 
contabilista. Obviamente, depois do trabalho em back 
office, a inspeção vai colocar, eventualmente, questões. 
Há aqui também uma vantagem para a profissão ao 
automatizarem-se alguns procedimentos para a AT.”

VÍTOR VICENTE 
“O SAF-T continua a estar no contabilista certificado”

“Desde que saiu esta legislação já pedi informação de 
centenas de colegas e é esmagadora a opinião de que o 
novo regime vai ‘arrumar’ os contabilistas certificados.
O Estado arroga-se no direito de, através de uma Portaria, 
sem qualquer legislação emanada democraticamente do 
Parlamento, ficar com a informação de todas as empresas 
- contabilística, financeira e fiscal - que os próprios sócios 
não têm. Nesta conformidade acho que estamos a entrar 
no ‘Big Brother’”.

ORÇAMENTOS E NOTAS DE ENCOMENDA ESTÃO INCLUÍDOS NO SAF-T

AT já tem controlo total sobre a contabilidade das empresas

“Novo SAF-T aumenta encargos das empresas” foi o tema do encontro-debate promovido pela Vida   Económica e Sage.
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Novas regras 
vigoram 

desde 1 de julho


