
 

 

 

N/REF. 25/07            Angra do Heroísmo, Maio de 2007 

 

Assunto: INFORMAÇÃO EMPRESARIAL SIMPLIFICADA (IES) 

 

Exmo.(s) Associado(s), 

 

Leva-se ao conhecimento de V./Exa.(s), o Decreto-Lei n.º 8/2007, de 17 de Janeiro 

no qual cria a Informação Empresarial Simplificada (IES). 

 

O presente decreto-lei visa a concretização de novas medidas de eliminação e 

simplificação de actos no sector do registo comercial e dos actos notariais conexos. 

 

A IES consiste na prestação da informação de natureza fiscal, contabilística e 

estatística respeitante ao cumprimento das obrigações legais, mencionadas no artigo 

2.º do mesmo diploma, através de uma declaração única transmitida por via 

electrónica, sempre até ao dia 30 de Junho, com entrada em vigor já este ano: 

 a) A entrega da declaração anual de informação contabilística e fiscal prevista 

no n.º 1 do artigo 113.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Singulares (CIRS), quando respeite a pessoas singulares titulares de estabelecimentos 

individuais de responsabilidade limitada; 

 b) A entrega da declaração anual de informação contabilística e fiscal prevista 

na alínea c) do n.º 1 do artigo 109.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Colectivas; 

 c) O registo da prestação de contas, nos termos previstos na legislação do 

registo comercial; 

 d) A prestação de informação de natureza estatística ao Instituto Nacional de 

Estatística (INE); 

 e) A prestação de informação relativa a dados contabilísticos anuais para fins 

estatísticos ao Banco de Portugal. 

 

A informação a prestar consta de modelos oficiais, os quais devem integrar toda a 

informação necessária ao cumprimento de cada uma das obrigações legais incluídas na 



IES, sendo a forma de expedição efectuada através do envio da respectiva informação 

ao Ministério das Finanças, por transmissão electrónica de dados. 

 

A IES é apresentada anualmente, nos seis meses posteriores ao termo do exercício 

económico. 

 

Deste modo, as entidades obrigadas à entrega da IES devem: 

a) Registar-se por via electrónica, caso ainda não disponham de senha de 

acesso, através do sítio da Internet com o endereço www.ies.gov.pt; 

b) Utilizar, para o envio da IES, um ficheiro com as características e estrutura 

disponibilizada no sítio da Internet com o endereço www.ies.gov.pt. 

 

As entidades obrigadas à entrega da IES e os técnicos oficiais de contas são 

identificados por senhas atribuídas pela Direcção Geral dos Impostos (DGCI). 

 

O incumprimento das obrigações inerentes à entrega da IES é sancionado nos termos 

previstos na legislação respeitante a cada uma das obrigações que aquela 

compreende. 

 

A informação respeitante ao cumprimento das obrigações, designadamente o registo 

da prestação de contas, e a prestação de informação de dados contabilísticos anuais 

para fins estatísticos ao Banco de Portugal, deve ser disponibilizada por via electrónica. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

A Direcção. 


