
Tax News Flash nº 2/2022 

 

1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Getting to the point, with confidence  

Nova folha de rosto e novos modelos de Anexos D, E 
e H do modelo declarativo IES/DA e disposições 
transitórias e produção de efeitos relativos à IES/DA e 
ao ficheiro SAFT (PT) 

Foi publicada a Portaria n.º 331-D/2021, de 31 de dezembro, que aprova a folha de 
rosto e os modelos relativos aos anexos D, E e H do modelo declarativo da IES/DA, 
bem como procede à suspensão da forma como a informação prestada através da 
IES e os dados do ficheiro SAFT (PT) são disponibilizados às entidades destinatárias. 
 
A Portaria estabelece ainda um conjunto de disposições transitórias e produção de 
efeitos relativos à IES/DA e ao ficheiro SAFT (PT), nomeadamente: 
 
‒ A Portaria n.º 35/2019, de 28 de janeiro, produz efeitos relativamente às 

declarações do período de 2023 e seguintes, a entregar a partir de 1 de janeiro de 
2024, devendo entender-se que tais impressos respeitam aos períodos de 2023 e 
seguintes. 
 

‒ Os termos a que deve obedecer o envio da IES/DA e a submissão do ficheiro SAF -
T (PT) relativo à contabilidade, bem como a forma como a informação prestada 
através da IES e os dados do ficheiro SAF -T (PT) são disponibilizados às entidades 
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destinatárias, nos termos definidos pela Portaria n.º 31/2019, de 24 de janeiro, é 
apenas aplicável à IES/DA dos períodos de 2023 e seguintes, a entregar em 2024 
ou em períodos seguintes. 
 

‒ Para a entrega das declarações dos períodos de 2021 e de 2022, bem como de 
períodos anteriores e ainda das declarações do período de 2023, quando a 
entrega deva ocorrer antes de 1 de janeiro de 2024, devem ser utilizados os 
modelos de impressos referenciados na presente Portaria. 

 
 
Para mais informações recomendamos a consulta da Portaria n.º 331-D/2021. 
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Deloitte Tax 
Somos confiança 

O nosso maior investimento 
está na ligação que 
construímos com os nossos 
clientes. Somos hoje mais 
tecnológicos, inovadores e 
ágeis, e esta é a nossa marca. 
Quando investimos, investimos 
em confiança. 
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