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Getting to the point
Novos modelos relativos aos anexos do modelo
declarativo da IES/DA
Foi publicada a Portaria n.º 35/2019, de 28 de janeiro, que aprova a folha
de rosto e os modelos relativos aos Anexos do modelo declarativo da
Informação Empresarial Simplificada (IES) e da Declaração Anual de
Informação Contabilística e Fiscal (DA).
Alteram-se a folha de rosto da IES/DA, os Anexos A, B, C, D, I e S da IES e
os Anexos E, H e Q da DA, na sequência das alterações legislativas
introduzidas no Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Singulares e na Tabela Geral do Imposto do Selo, bem como da
necessidade de obtenção de informação desagregada para efeitos de
controlo fiscal, designadamente em matéria de preços de transferência.
Recordamos que a alteração dos Anexos A e I tem igualmente por base o
processo de simplificação que tem vindo a ser desenvolvido pela Autoridade
Tributária e Aduaneira com o objetivo de poder proceder-se ao
preenchimento automático de parte dos campos dos referidos Anexos.
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É ainda aprovado o modelo não oficial do Anexo A2 da IES que permite que os fundos e outros organismos
de investimento coletivo que exercem a título principal uma atividade comercial possam apresentar as suas
contas individuais através da digitalização e submissão num ficheiro único que contenha as contas
aprovadas.
Os modelos agora aprovados aplicam-se para as declarações relativas aos exercícios de 2019 e seguintes.
Para mais detalhes, consulte a Portaria n.º 35/2019 – Diário da República n.º 19/2019, Série I de 201901-28.
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