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Sr. SEAF, sff, indique-nos, então, a solução para o problema criado 

pela AT 

No dia 16/6/2016 o Senhor Secretário de Estado do Assuntos Fiscais, Dr. Fernando Rocha 

Andrade, foi ouvido em audição na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização 

Administrativa, no Parlamento, onde foram colocadas questões sobre a Informação 

Empresarial Simplificada 

Agradecimentos aos grupos parlamentares 

Queremos expressar o nosso agradecimento a todos os grupos parlamentares. Todos se 

mostraram sensíveis à questão do prazo da IES e de alguma forma o demonstraram (ou 

questionando o SEAF na referida audição ou por escrito e/ou agendando reuniões com a 

ANACO para perceber melhor esta e outras questões). 

 

Alteração ao Calendário Fiscal para 2017 

Verificamos que, nesta audição, vários grupos parlamentares defenderam a alteração do 

Calendário Fiscal para 2017, de modo a distribuir as obrigações ao longo do ano. 

Defenderam também a disponibilização das diversas aplicações, designadamente a 

Modelo 22 e a IES, no início do ano. Ficámos muito satisfeitos com esta posição que 

ficou muito clara nesta audição.  

Regozijamo-nos com o facto do Sr. SEAF, durante esta audição, ter aceitado as sugestões 

dos diversos partidos para se efetuarem alterações ao Calendário Fiscal, já a partir de 

2017, e declarado que esta vai ser uma das suas prioridades. 

Sugestão de novo Calendário Fiscal para 2017 feita pela ANACO 

 A ANACO regozija-se com estas posições porque elaborou, em maio, uma exposição 

subscrita por mais de 200 Contabilistas Certificados que contém uma sugestão de 

alterações ao calendário fiscal para 2017. Este documento já foi distribuído aos grupos 

parlamentares e também enviado para o Gabinete do SEAF no dia 10 de maio. Foi 

também objeto de debate em reunião com assessores do SEAF a 20 de maio. Para 2017 

propomos, entre outras alterações, que a Modelo 22 possa ser submetida a partir de 1 de 

março e a IES a partir de 15 de Março e que o IRS 1.ª fase ocorra em março e o da 2.ª 

fase em abril.  

 

Questão: como cumprir com as próximas obrigações declarativas? 

O Sr. Secretário de Estado defendeu, na referida audição, os sete dias de prorrogação do 

prazo da IES – que este divulgou apenas dois dias antes da audição. Recorde-se que a IES 

só foi disponibilizada pela Autoridade Tributária a 14 de Junho, quando em bom rigor, 

de acordo com a lei deveria de estar disponível desde dia 1 de Janeiro.  
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O Sr. Secretário de Estado alegou que temos compromissos internacionais de prestação 

de informações e que, por isso, não poderá alargar o prazo para setembro. Relembramos 

que em 2011, com Troika no país, o prazo pode ser (e foi) alargado para 30 de setembro. 

Porque não pode ser este ano também para o mês de Setembro? 

Com a decisão de prorrogação reconheceu a necessidade de mais tempo de trabalho para 

a elaboração das IES e nós concordamos. No entanto, consideramos que uma semana não 

é suficiente e que não podemos dispensar mais semanas em julho para trabalhar na IES 

porque esse tempo já está comprometido e há muitos meses destinado a temos de elaborar, 

preparar e submeter as declarações de IVA mensal de junho e as declarações de IVA 

trimestral de abril, maio e junho, que têm prazos a 10 de agosto e 16 de agosto 

respetivamente. Mantemos a nossa opinião, que a data deve ser alterada para setembro.  

Pergunta ao Sr. Secretário de Estado: que solução nos apresenta alternativa às duas 

que já apresentamos(1) para conseguirmos entregar a IES até ao dia 22 de julho e 

as declarações de IVA até aos dias 10 (as mensais) e 16 de agosto (as trimestrais)? 

Os contabilistas terão de fazer um esforço acrescido para conseguirem entregar a IES até 

ao dia 22 de julho, porque o prazo fixado não é suficiente. Depois de entregarem as IES, 

terão as declarações de IVA mensais e trimestrais para elaborar e entregar. Essas 

obrigações declarativas são o culminar de uma fase extremamente exigente para os 

contabilistas. Este ano, com a prorrogação da IES para 22 de Julho, ainda terão menos 

uma semana para elaborar as declarações de IVA! Por isso perguntamos: que nos sugere 

para resolvermos esta questão que envolve somente tarefas pelas quais somos legalmente 

responsáveis? Ou considera que os contabilistas terão de voltar a trabalhar 50, 60 ou mais 

horas por semana até ao dia 15 de agosto, tal como já sucedeu designadamente em maio 

e como os registos da Autoridade Tributária o demonstram (2)?  

 

Notas 

(1) - Recordamos que no dia 10 de maio enviamos ao gabinete do SEAF um documento 

onde sugeríamos que a IES estivesse disponível em meados de Maio. Na reunião a 20 de 

maio com o gabinete do SEAF alertarmos para o problema que estavam a criar na IES e 

voltámos a solicitar que a disponibilizassem rapidamente. Já anteriormente sugerimos 30 

de setembro e o mês de setembro como a única hipótese de data adequada para a IES.  

(2) – O grupo parlamentar do PCP questionou o governo acerca dos prazos da 

disponibilização da aplicação para entrega da IES e da entrega das declarações. Na 

resposta do governo consta um gráfico com as entregas de Modelo 22 em maio deste ano. 

Nesse gráfico e evidente que no dia 26 de maio feriado reintroduzido este ano, foram 

entregues mais de 44.000 declarações Modelo 22. Nos dias 28 e 29 de maio fim-de-

semana, também foram entregues quase 50.000 declarações modelo 22. Isto significa que, 

em cada um destes dias, estiveram seguramente dezenas de milhares de contabilistas nos 

seus escritórios a trabalhar na preparação, elaboração e submissão das Modelo 22 

submetidas nesses dias e nos seguintes. Os contabilistas são pessoas e cidadãos como 

todos os outros e têm o mesmo gosto, necessidade e direito, que todas as outras pessoas 
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e profissionais deste país, de disporem dos feriados e fins-de-semana para si e para as 

suas famílias. Na Modelo 22 em Maio isso foi impossível porque a Autoridade Tributária 

não cumpriu com a lei e só colocou a aplicação de submissão disponível a 3 de Maio, 

quando deveria de estar desde o dia 1 de Janeiro.  

  

Com a mais elevada consideração. 

15, de Junho de 2016 

ANACO – Associação Nacional Contabilistas 

 

 

Vitor Vicente 

Presidente da Direção da ANACO 

Gerente e Diretor-Técnico de empresa de contabilidade 

Contabilista Certificado 
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