
cal, direito civil, o direito comercial e temos 
ainda que trabalhar um direito novo que é 
o direito da Autoridade Tributária, que faz 
direito e faz lei acima de todas as outras.”

“A lei sai de uma maneira mas a AT pros-
segue o seu próprio entendimento e esta si-
tuação tem de estar de comum acordo com 
todos e ainda não vi a Ordem, as Associa-
ções Empresariais, os poderes políticos, o 
Ministério da Finanças nem Secretaria de 
Estado dos Assuntos Fiscais a ter uma in-
tervenção positiva. Não podemos voltar 

atrás no tempo. O SAF-T vai avançar mas 
tem de avançar com regras”, conclui.

Informação credível e boas contas 
são objetivo legítimo

 
“Os Estados têm de agregar e consolidar 

informação. É preciso normalizar para de-
pois consolidar e aqui se for com esse ob-
jetivo que é a soma mais Micro, mais das 
PME vão ser as contas nacionais que de-
pois vão fazer parte das contas mundiais” 
afirma Alice Campos, da Gate 21.

“Se for num princípio de criar boas con-
tas e informação credível para gerir países 
de forma mais justa, estou perfeitamente 
de acordo”, acrescenta.

“A questão aqui e agora está no poder do 
contabilista. Têm um poder intrínseco que 
eles nunca souberam verdadeiramente pôr 
em prática. Defendo que a credibilização 
de uma profissão de contabilista no senti-
do de os profissionais terem o poder para 
produzirem boas contas, mas é preciso ter 
a característica de sermos soberanos e in-
dependentes.”

“O contabilista tem de ter uma capaci-
dade de autoconhecimento muito grande 
e é uma profissão importantíssima com 
poder absoluto”.

 
Dados exportados 
extravasam a fiscalização

“Consideramos que o que se está a pas-
sar em termos gerais é mau para os profis-
sionais do da contabilidade”, afirma Vítor 
Vicente, presidente da Anaco  - Associação 
Nacional Contabilistas.

Segundo o mesmo responsável, “O SAF-
-T inclui um conjunto de dados que extra-
vasam a ação de fiscalização, levando to-
dos os dados da empresa e que fazem parte 
do sigilo normal das empresas. Todos nós 
temos o direito a manter aquilo que é a 
condição normal de funcionamento duma 
empresa, que é formada por pessoas, que 
exercem funções que se traduzem em atos 
em princípio legais, que, não o sendo, será 
então outro processo”.

ALICE CAMPOS 
“Acredito numa profissão digna e com poder efetivo”

“Vejo como muito positiva uma partilha, uma colaboração 
entre advogados, contabilistas, auditores, os produtores de 
software como fundamental para os dias de hoje. Eles são 
no fundo as pessoas que vão proporcionar de forma rápida 
a matéria-prima para o profissional da contabilidade atuar 
na sua zona de influência, que não é apenas uma zona de 
creditar, tributar e de carimbar documentos e que tem de 
processar num computador. Essa imagem acabou.”

Rodrigo Sande 
“Conjuntura económica conduziu ao SAF-T” 

“No meu ponto de vista, está relacionada com a 
conjuntura económica que Portugal apresentou nestes 
últimos cinco anos. Devido a esse motivo e muitas 
falências bancárias, houve uma tentativa de controlo que 
conduziu, na minha perspetiva, ao SAF-T.” 

ISABEL CIPRIANO 
“Associações empresariais estão em silêncio sobre as 

alterações”

“Nós temos condições para evoluir mas as associações 
empresariais e profissionais estão em silêncio e a própria 
AT está neste momento numa posição muda e surda. 
É necessário haver maior abertura por parte de quem 
tem poder para ouvir e nós, contabilistas certificados, 
estamos cá para ajudar e para elevar o nosso trabalho pela 
qualidade”.
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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.

INTERVE NIENTES

(continua na página seguinte)

Nova versão em vigor desde 1 de julho de 2017
As novas regras entraram em vigor a 1 
de julho passado, conforme previsto na 
Portaria n.º 302/2016, de 2 de dezembro, 
que alterou a Portaria n.º 321-A/2007, de 
26 de março, implicando uma mudança na 
estrutura de dados deste ficheiro.
Desde então, os programas de faturação 
passaram a exportar o ficheiro SAF-T 
PT num novo formato, a versão 1.04, 
com algumas mudanças estruturais 
relativamente à versão anterior, a 1.03.  
Na perspetiva da AT, a versão anterior era 
insuficiente para uma total compreensão e 
controlo dos dados da contabilidade.
O objetivo da nova versão também é 
simplificar e automatizar o preenchimento 
dos Anexos A e I da IES de 2017 a 
submeter em 2018. Para além disso, o 
ficheiro SAF-T de contabilidade facilita aos 
serviços de Inspeção Tributária e Aduaneira 
uma análise mais abrangente sobre a 
contabilidade.
O SAF-T (PT) passou também a reportar 
outros documentos que até aqui não eram 
considerados.
Os novos documentos que passaram a 
integrar a nova versão do ficheiro são: 
guias de consignação, fichas de serviço, 
notas de encomenda, orçamentos e 
faturas pro forma. Estes documentos 
juntam-se aos que já eram anteriormente 
comunicados, nomeadamente: faturas, 
faturas simplificadas, faturas/recibo, notas 
de crédito, notas de débito, recibos, guias 
de remessa, guias de transporte (incluindo 
as guias globais), guias de movimentação 
de ativos próprios, guias de consignação e 
guias ou notas de  evolução.

Orçamentos e fichas de serviço 
não podem ser alterados

A principal implicação das mudanças 
nos documentos sujeitos ao controlo da 
AT é que, uma vez criados e incluídos 
no SAF-T PT, não podem ser editados 
nem eliminados. No entanto, podem ser 
anulados após o seu fecho, desde que 
cumpram todos os requisitos necessários 
para essa operação, tal como já acontece 
com as faturas, por exemplo.

Taxonomias aprofundam análise 
das contas das empresas

O novo SAF-T cria o conceito de 
taxonomias, uma nova técnica que 
aperfeiçoa o acompanhamento da 
contabilidade das empresas.
As taxonomias são códigos já pré-
definidos que permitem classificar o 
plano de contas da empresa e podem 
ser encontrados em tabelas, separadas 
por dois anexos diferentes. Para 
encontrar o código correspondente, há 
que ter em conta a norma contabilística 
adotada para apresentar a contabilidade 
(consultando o anexo II [Taxonomia S] se, 
o plano contabilístico obedece às Normas 
Contabilísticas e de Relato Financeiro 
ou Normas Contabilísticas e de Relato 
Financeiro para Pequenas Entidades ou o 
anexo III [Taxonomia M], se o plano está de 
acordo com a Norma Contabilística para as 
Microentidades).
Várias “software houses“ estão a 
disponibilizar no mercado soluções que 
incluem a configuração ou a atribuição 
de correspondência entre os códigos de 
taxonomias e o plano de contas (código de 
contas), dado que a atualização do software 
é realizada automaticamente para 100% das 
contas. Existem também outros softwares 
de gestão que validam os ficheiros SAF-T 
de contabilidade, em conformidade com a 
Portaria n.º 302/2016.
A entrega do ficheiro SAF-T à AT 
através do software criado proporciona 
a disponibilização de um conjunto de 
informação empresarial que constitui a 
totalidade dos registos contabilísticos das 
empresas. Esta situação permite à AT 
passar a deter um ficheiro de contabilidade 
que contém todos os bancos da empresa, 
todos os clientes, todos os fornecedores, 
financiadores e custos, bem como margens 
de negócio ou preço de artigos. O conjunto 
de informações que agora, obrigatoriamente, 
são entregues à AT ultrapassa em muito 
a informação de gestão a que um sócio 
ou acionista hoje, por direito têm acesso, 
podendo estar em causa um princípio de 
violação do sigilo empresarial.


