
“Esta alteração do SAF-T, até agora ape-
nas utilizado em ações de fiscalização fun-
damentadas, veio romper com o processo, 
uma vez que o mesmo passou a ser solici-
tado para cumprimento de declarações in-
formativas.”

“O Estado arroga-se ao direito, via uma 
portaria, sem qualquer legislação emanada 
democraticamente do Parlamento, a ficar 
com a informação de todas as empresas – 
contabilística, financeira e fiscal – que os 
próprios sócios não têm. Isto é um absur-
do”, conclui o presidente da Anaco – Asso-
ciação Nacional Contabilistas.

Documentos sem valor 
não deveriam ser incluídos 
no SAF-T

 
“A primeira questão que coloco é o mo-

tivo por que começámos a fazer a comuni-
cação SAF-T à Autoridade Tributaria. No 
meu ponto de vista, está relacionada com a 
conjuntura económica que Portugal apre-
sentou nestes últimos cinco anos. Devido 
a esse motivo e muitas falências bancárias, 
houve uma tentativa de controlo que con-
duziu, na minha perspetiva, ao SAF-T”, 
afirma Rodrigo Sande, diretor financeiro 
do grupo Neya Hotéis.

“Acho positivo a comunicação via SAF-T 
à AT, porque as faturas podem trazer proble-
mas com anulação de documentos que este-
jam de acordo com os programas de software. 
Face à obrigatoriedade da nova portaria que 
implica a comunicação de notas de encomen-
da e de orçamentos, entendo que este tipo de 
documentos é meramente informativo e de 
controlo e que não tem vínculo jurídico e não 
vejo necessidade deste tipo de informação co-
municada via SAF-T” – acrescenta.

“Por outro lado, verifico várias alterações 
ao SAF-T. É o caso do software parametri-
zado com taxonomias como já foi referido. 
A nível de comunicação, é simples, desde 
que o sistema esteja bem parametrizado a 
nível de preenchimento da IES nos anexos 
A e B, vai facilitar muito com o preenchi-
mento automático. Este cruzamento de 
dados acaba por ser mais um – afirma Ro-
drigo Santde.

“Mas fazemos comunicação para o Ban-
co Portugal para ter via SAF-T o mesmo 
acesso à informação dos bancos, saldos dos 
clientes, estamos a duplicar mais informa-
ção com a nova portaria.”

“Em termos de confidencialidade, na 
minha perspetiva, a informação que é pres-
tada aos sócios nesta fase do SAF-T tam-
bém não há nada a esconder. Os sócios têm 
acesso a uma determinada informação e a 
AT tem acesso a toda a informação e con-
segue a trabalhar toda a que quer, cruzando 
os dados consegue ver se as empresas estão 
endividadas, se andam a reportar prejuízos 
fiscais e se estão a obter benefícios em gru-
po de empresas” – disse Rodrigo Sande.

 Envolver a responsabilidade 
do legislador

 
“A minha preocupação vem com a for-

ma como se legisla, a responsabilidade de 
quem legisla e o desequilíbrio entre essa 
forma de legislar e a responsabilidade de 
quem legisla as obrigações dos cidadãos, 
individuais e pessoas coletivas, que estão 
vinculados a estes deveres legislativos”, diz 
Teresa Alves de Sousa, advogada da socie-
dade Luiz Gomes & Associados.

“Estamos numa fase em que não há o 
mínimo de razoabilidade ao ponto de a 
AT cometer erros e o funcionário não ter a 
capacidade para anular esse erro. Enfrento 
isto todos os dias.”

“Paralelamente, existe também o pe-
rigo da formação interna que é dada aos 
funcionários da AT que são mentalizados 
para cobrar, cobrar, cobrar, independen-
temente da razão que a AT tenha, sem 
preocupação de devolver ao contribuinte 

o que é cobrado indevidamente, o que 
leva a preocupar-me com esta Portaria, 
uma vez que depois é com estas mesmas 
pessoas que nos temos de confrontar num 
futuro próximo - acrescenta.”

Para Teresa Alevs de Sousa, temos assis-
tido a uma série de novas obrigações buro-
cráticas, como sendo o comum ‘reporting 
standard’, que nos obriga a reportar infor-
mação sobre os nossos clientes, referindo-
-se aos fundos e às sociedades gestoras de 
fundos de capital de risco, fundos de in-
vestimento e dos bancos.

 “Assim, damos por nós a ser funcioná-
rios do Estado e a ensinar aos nossos clien-
tes como devemos preencher o ficheiro e 
por que motivo há-de prestar aquela in-
formação” – lamenta.

“Nós, enquanto profissionais e que co-
nhecemos o que está mal na lei, podemos 
interpelar as instâncias superiores, portan-
to acho que temos um dever de nos or-
ganizarmos, de nos unirmos para termos 
força. Deste modo, devemos fazer pedidos 
de informação vinculativa, reclamações 
graciosas, recursos hierárquicos, temos a 
possibilidade de nos dirigirmos à Assem-
bleia da República, de atuar junto das as-
sociações de setor, de forma a que estas in-
tervenham junto do Estado, no sentido de 
não só clarificar como alterar e melhorar 
o que vem legislado”, resume Teresa Alves 
de Sousa.

Novo regime não deveria 
ter sido criado por portaria

“Este cenário de controlo fiscal e a sua 
relevância na vida das empresas merece, em 
nosso entender, uma ponderação legislati-
va que terá de ir muito para além de uma 
portaria que regulamente este processo, 
uma vez que o mesmo requer um proces-
so legislativo a nível parlamentar, de modo 
a salvaguardar os direitos consagrados na 
Constituição e permitir, por essa via, se ne-
cessário, o pedido de fiscalização sucessiva 
da sua constitucionalidade”- afirma a advo-
gada da Luiz Gomes & Associados.

“Como neste momento o SAF-T nem 
sequer se encontra legislado a nível de 
decreto-lei, esta nova obrigação imposta às 
empresas e profissionais liberais com con-
tabilidade organizada e perante o facto de 
que os atores neste momento envolvidos 
parecem um pouco alheados ou até mesmo 
desinformados, considero ser oportunos 
debater este tema abrindo à opinião de al-
guns profissionais o melhor caminho para 
a implementação deste sistema SAF-T, 
respondendo às necessidades da AT, mas 
sem usurpar direitos e garantias das pessoas 
coletivas, mas também dos cidadão a elas 
associados neste processo, como clientes 
ou empregados ou consultores ou em qual-
quer outro estatuto profissional e/ou de ci-
dadania” – considera Teresa Alves de Sousa.

Informação Empresarial Simplificada 
poderá ser preenchida pela AT
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O SAF-T permite à Autoridade Tributária ter acesso a toda a informação da empresa.

(continuação da página anterior)

Dados 
das empresas perdem 
confidencialidade

Foi publicada a portaria que cria o Selo 
de Validação AT (SVAT) e define as re-
gras da sua atribuição aos programas de 
contabilidade, relativamente à produção 
do ficheiro de auditoria SAF-T (PT). Os 
produtores de programas informáticos de 
contabilidade podem solicitar à Autoridade 
Tributária a atribuição do SVAT.

A AT facultará aos produtores de pro-

gramas de contabilidade que o solicitem 
um serviço semelhante ao prestado na 
certificação de programas de faturação, por 
forma a aconselhar procedimentos que re-
sultem na criação e exportação de ficheiros 
SAF-T (PT) com a necessária qualidade 
aos fins a que se destinam. Os interessados 
devem efetuar um pedido de testes de con-
formidade no portal das Finanças, através 

de uma declaração de modelo oficial. Após 
a receção do pedido de testes de conformi-
dade, a AT notificará o produtor do pro-
grama de contabilidade – num prazo de 
30 dias – com a indicação dos elementos 
necessários para a análise e a realização de 
testes.

Tendo o programa sido aprovado nos 
testes de conformidade à criação e à expor-

tação dos ficheiros de auditoria, a adminis-
tração fiscal atribuirá o Selo de Validação à 
empresa produtora, com menção do pro-
grama e da versão testados. O Selo de Vali-
dação terá a validade de 24 meses, contados 
a partir da data da atribuição, podendo a 
AT cancelar a qualquer momento o mes-
mo, desde que existam incumprimentos 
dos pressupostos. 

Finanças criam Selo de Validação AT para produtores informáticos


