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Adiamento da entrada em vigor do projeto IES+ 

 

Introdução 

No passado dia 2 do corrente mês de fevereiro foi divulgado o Despacho n.º 

45/2018-XXI, do senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, o qual 

veio adiar a implementação da designada medida IES+ a qual, no âmbito do 

Programa Simplex, previa a implementação de um conjunto de 

procedimentos contabilísticos e fiscais com vista, designadamente, ao pré-

preenchimento de uma parte significativa dos Anexos A e I da declaração de 

informação empresarial simplificada.  

Não podemos deixar de registar a nossa surpresa pelo adiamento de tão 

importante projeto, tanto mais que todo o suporte legal de arranque do 

mesmo data de dezembro de 2016.  

Com efeito, foi com a publicação da Portaria n.º 302/2016, de 2 de dezembro 

que se procedeu à alteração da estrutura de dados e criação das taxonomias 

a utilizar no preenchimento do ficheiro SAF-T (PT).  

É referido no preâmbulo desta Portaria que com a criação de taxonomias, ou 

seja, com a criação de tabelas de correspondência que permitem a 

caracterização das contas de acordo com o normativo contabilístico utilizado 

pelos diferentes sujeitos passivos, permitir-se-á simplificar o preenchimento 

dos Anexos A e I da IES. 

Entretanto, as empresas investiram recursos e os técnicos investiram tempo 

que, afinal, não vai servir para nada, pelo menos para já. É caso para 

perguntar, quem não fez o trabalho de casa? 
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As razões do adiamento 

O referido despacho aponta como razões para o adiamento, o facto de: 

• Se encontrar em fase de conclusão (?) o processo de revisão do pacote 

legislativo referente à Declaração de Informação Empresarial 

Simplificada (IES), com vista à sua simplificação, com a supressão e 

pré-preenchimento de um vasto número de campos daquela 

declaração, através da submissão do ficheiro SAF-T da contabilidade; 

• As alterações anuais aos diversos formulários destinados ao 

cumprimento das obrigações declarativas implicarem a necessária 

adaptação dos sistemas informáticos dos contribuintes; 

• Existirem vantagens numa implementação faseada da nova IES, 

permitindo uma adaptação gradual dos operadores e da Autoridade 

Tributária e Aduaneira; 

Considera ainda o despacho que o adiamento permite assegurar as condições 

necessárias para que, em 2019, todas as IES relativas aos exercícios de 2018 

e seguintes beneficiem desta simplificação, com a supressão e pré-

preenchimento de um vasto número de campos daquela declaração, através 

da submissão do ficheiro SAF-T da contabilidade. 

 

Consequências para as declarações do período de 2017 

Em consequência, o despacho determina que não serão propostas quaisquer 

alterações aos formulários em vigor, para a IES relativa ao período de 2017.  

Contudo, a Autoridade Tributária e Aduaneira deve promover a divulgação, 

junto dos contribuintes, dos ajustamentos declarativos que se mostrem 

necessários.  

Este ponto é, para nós, particularmente importante, sobretudo para as 

microentidades, dado que a atual estrutura da IES não reflete minimamente 
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as alterações efetuadas às demonstrações financeiras em consequência da 

aprovação do Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho.  

Neste sentido, mostra-se necessário promover um vasto conjunto de 

procedimentos, designadamente, dispensando o preenchimento dos quadros 

do Anexo, uma vez que as microentidades não têm que o elaborar. 

Ficamos na expetativa.  
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