
 

N/REF. 48/11                                             Angra do Heroísmo, Março de 2011 

 

Assunto:  NNOOVVOOSS  MMOODDEELLOOSS  DDEE  IIMMPPRREESSSSOOSS  DDAA  IIEESS. 

 

 

Caro Associado, 

 

Conheça os novos modelos de impressos da Informação Empresarial Simplificada! 

 

 

Trazemos ao seu conhecimento a publicação da PPoorrttaarriiaa  nn..ºº  6644--AA//22001111, de 3 de Fevereiro, que vem aprovar 

os novos modelos de impressos referentes a anexos que fazem parte integrante do modelo da informação 

empresarial simplificada (IES), que são os seguintes: 

 

a) AAnneexxoo  AA  ––  IIRRCC – informação empresarial simplificada (entidades residentes que exercem, a título 

principal, actividade comercial, industrial ou agrícola e entidades não residentes com 

estabelecimento estável); 

b) AAnneexxoo  BB  ––  IIRRCC – informação empresarial simplificada (empresas do sector financeiro – Decreto-Lei n.º 

298/92, de 31 de Dezembro); 

c) AAnneexxoo  CC  ––  IIRRCC – informação empresarial simplificada (empresas do sector segurador – Decreto-Lei n.º 

94-B/98, de 17 de Abril); 

d) AAnneexxoo  DD  ––  IIRRCC – informação empresarial simplificada (entidades residentes que não exercem, a título 

principal, actividade comercial, industrial ou agrícola); 

e) AAnneexxoo  FF  ––  IIRRCC – benefícios fiscais; 

f) AAnneexxoo  GG  ––  IIRRCC – regimes especiais (sociedades e outras entidades sujeitas ao regime de 

transparência fiscal); 

g) AAnneexxoo  II  ––  IIRRSS – informação empresarial simplificada (sujeitos passivos de IRS com contabilidade 

organizada); 

h) AAnneexxoo  LL  ––  IIVVAA – elementos contabilísticos e fiscais; 

i) AAnneexxoo  MM  ––  IIVVAA – operações realizadas em espaço diferente da sede; 

j) AAnneexxoo  RR – informação estatística – informação empresarial simplificada (entidades residentes que 

exercem, a título principal, actividade comercial, industrial ou agrícola, entidades não residentes com 

estabelecimento estável e EIRL). 

 



 

Mantêm-se em vigor a folha de rosto e os restantes anexos, que foram aprovados pelas Portarias n.º s 

208/2007, de 16 de Fevereiro, e 8/2008, de 3 de Janeiro. 

 

Chamamos a sua atenção que as declarações que incluam ficheiros em formato PDF, não podem exceder 5 

MB. 

 

Os novos modelos de impressos, independentemente do período a que a declaração respeite, devem ser 

utilizados após a entrada em vigor da presente portaria. 

 

O presente diploma não dispensa a sua leitura que pode ser consultado em www.dre.pt ou através do site 

desta Câmara do Comércio, através do link: http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1301569487.pdf. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 

  

 


