
A IES (Informação Anual 
Simplificada) vai passar 
a ser pré-preenchida 
automaticamente através 
do ficheiro SAF-T de 
contabilidade, para que 
a Autoridade Tributária tenha 
acesso a toda a informação 
relativa à empresa. O grande 
desafio é garantir a integridade 
dos dados.
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O Decreto-Lei 87/2018, de 31 de outu-
bro veio obrigar a que a IES passe a ser pré-
-preenchida através do ficheiro SAF-T 
(Standard Audit File for Tax purposes) de 
contabilidade extraído automaticamente 
pelo ERP das empresas, que até hoje era 
apenas solicitado em sede de inspeção. Ou 
seja, a Autoridade Tributária (AT) vai ter 
acesso regular à informação extraída dos 
sistemas informáticos de contabilidade 
e 2019 vai ser o ano de todas as mudan-
ças. 

Nuno Figueiredo, board member da 
Ábaco, admite que esta obrigatoriedade 
vem transformar profundamente o forma-
to de reporte da informação contabilista 
das empresas, não só pela sua automatiza-
ção a partir do sistema, mas também pelo 

detalhe rico de informações que constam 
no SAF-T de contabilidade e que passa 
a ser reportado obrigatoriamente para a 
Autoridade Tributária (AT). “Trata-se de 
um processo mais trabalhoso inicialmente, 
mas que traz eficiências e utilizações muito 
interessantes às empresas no médio e lon-
go prazo”, disse. O responsável acha que o 
SAF-T não deverá ser encarado pelas em-
presas somente como “um mero processo 
de reporte”, mas também como “uma ala-
vanca potenciadora da automatização de 
processos internos, da adoção de analytics 
e do incremento do nível de controlo in-
terno”.

O SAF-T (PT) é obrigatório desde 2008 
e, apesar de ter sofrido algumas evoluções, 
na componente relativa à contabilidade as 
alterações foram pouco relevantes. A alte-
ração que mereceu maior relevo foi mes-
mo a introdução das taxonomias, que se 
encontram em vigor desde 1 de Janeiro 

de 2017 e que visa precisamente criar as 
condições necessárias para o pré-preenchi-
mento da IES, nomeadamente os anexos 
A e I.

Fonte de informação

São várias as “vozes” que se levantam 
a defender que os contribuintes deverão 
abordar este tema como uma oportunida-
de e analisar, tratar e utilizar a informação 
constante do SAF-T em prol do seu negó-
cio. E dizem que o SAF-T pode, e deve, 
ser encarado como uma fonte de informa-
ção para a gestão, e não apenas como uma 
obrigação de cumprimento contabilístico 
e fiscal. De resto, a visão da Ábaco vai mais 
ou menos neste sentido. 

Para esta consultora, o grande desafio 
e esforço é ajudar os clientes a garantir a 
integridade dos seus dados no lado ERP 
SAP, mas também no lado da validação e 

antecipação de eventuais erros no ficheiro 
SAF-T. “A mais recente parceira da Ábaco 
é o software Col.bi do fabricante Petapilot, 
que vem, exatamente, permitir uma maior 
vigilância sobre toda a informação que as 
organizações reportam. Foi uma necessi-
dade que sentimos do lado dos clientes, e 
para a qual não tínhamos uma oferta dire-
cionada”. 

A cloud veio agilizar processos

Claramente, a cloud é um grande ca-
talisador para todo este processo. A ca-
pacidade computacional, aliada ao acesso 
descentralizado, vem permitir que a Auto-
ridade Tributária passe a ter quase toda a 
informação necessária de todas as organi-
zações, cruzando esses dados entre si e de-
tetando eventuais situações que necessitam 
de análise posterior. “Havendo esta capaci-
dade, foi necessário criar a obrigatorieda-

Desafio do SAF-T é garantir a integridade dos dados

Nuno Figueiredo, board member da Ábaco.

O SAF-T pode, e deve, ser 
encarado como uma fonte 
de informação para a gestão 
e não apenas como uma 
obrigação de cumprimento 
contabilístico e fiscal. 

TECNOLOGIAS
Fortinet avança até à terceira geração da cibersegurança
A Fortinet anunciou o lançamento da última versão do seu Sistema Operativo, FortiOS 6.2, 
na sua conferência global para clientes e parceiros - Accelerate 19. O novo FortiOS 6.2 é mais 
um passo na evolução da arquitetura Security Fabric e incorpora 300 novas inovações que 
englobam a oferta de produtos e soluções da Fortinet.
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Os prazos previstos na lei
As medidas de simplificação da IES serão objeto de uma implementação faseada. Numa 
primeira fase, a entrega da IES, com a prévia submissão do ficheiro SAF-T (PT) relativo à 
contabilidade, passa a ser possível já a partir de Novembro [de 2018], relativamente ao 
segundo semestre de 2018, por parte dos sujeitos passivos obrigados à sua entrega neste 
período, se a declaração respeitar àquele mesmo exercício. 
Numa segunda fase, as medidas de simplificação da IES deverão refletir-se na declaração 
de 2018, a entregar em 2019. Em ambas as situações, fica assegurado o pré-
preenchimento dos anexos A e I através dos dados extraídos do referido ficheiro SAF-T 
(PT). Numa terceira fase, as medidas de simplificação da IES serão igualmente estendidas 
a outros anexos da declaração.


