Informação Empresarial Simplificada
– IES –

No dia 30 de Abril de 2007, entrou em funcionamento a
Informação Empresarial Simplificada (IES).
No dia 16 de Setembro de 2007 terminou o prazo para a
entrega da IES.
Hoje, apresentamos os resultados.
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O que é a IES?

É uma nova forma de entrega electrónica e
totalmente desmaterializada de informação sobre as
contas anuais das empresas.
É cumprir 4 obrigações de uma só vez, através de
um único contacto com o Estado.
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4 obrigações cumpridas com 1 só
declaração
Até à entrada em funcionamento da IES, as empresas estavam
obrigadas a prestar 4 vezes a mesma informação sobre as
suas contas anuais a 4 entidades diferentes, por 4 meios
diferentes:
• Registo da prestação de contas, em papel, nas conservatórias de registo
comercial do Ministério da Justiça;
• Entrega da declaração anual de informação contabilística e fiscal à
Administração Fiscal;
• Entrega de informação estatística ao Instituto Nacional de Estatística
(INE);
• Entrega de informação relativa a dados contabilísticos anuais para fins
estatísticos ao Banco de Portugal.
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4 obrigações cumpridas com 1 só
declaração

Em 2007, com a IES, estas 4 obrigações passaram a ser
cumpridas num único momento, por via electrónica,
através da Internet (www.portaldasfinancas.pt e www.ies.pt).
Toda a informação que as empresas têm de prestar sobre
as suas contas anuais passou a ser transmitida em
formulários electrónicos únicos.
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Resultados da IES

Já foram entregues 397.319* declarações pelas entidades
obrigadas a cumprir a IES:
• Entidades residentes que exercem, a título principal, actividade
comercial, industrial ou agrícola;
• Representações
estrangeiro;

permanentes

de

entidades

com

• Estabelecimentos individuais de responsabilidade limitada;
• Empresas do sector financeiro;
• Empresas do sector segurador.
*Dados reportados a 2 de Outubro de 2007.
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Registo da prestação de contas
Com a IES, o registo comercial da prestação de contas passou a
ser mais simples.
•Até à entrada em funcionamento da IES, o pedido de registo
era feito em papel, ao balcão das conservatórias de registo
comercial. O registo também era feito em papel, manualmente.
•Em 2007, com a IES, o pedido de registo passou a ser feito
automaticamente, sem necessidade de deslocações, e o registo
passou a realizar-se de forma electrónica e automática.
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Resultados da IES

Já terminaram o processo de registo de prestação de
contas, através da IES, 310.188* entidades.
Em 2007, o número de registos de prestação de contas
foi muito superior ao de 2006:

– Em

2006, cumpriram a sua obrigação de registo da
prestação de contas cerca de 80.000 empresas;
– Neste momento, com a IES, já há mais 230.188 empresas a
prestar contas em Portugal (mais 387,8%).

*Dados reportados a 2 de Outubro de 2007.
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Publicação do acto de registo

A publicação do acto de
registo da prestação de
contas também passou a
ser feita automaticamente,
no
sítio
Internet
do
Ministério
da
Justiça:
www.mj.gov.pt/publicacoes
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Resultados da IES

Em 2007, com a IES, já
foram promovidas 310.188
publicações de actos de
registo de prestação de
contas.
Neste momento, já houve mais
230.188 publicações de actos
de registo de prestação de
contas do que em 2006.
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Certidão Permanente gratuita

A Certidão Permanente, em funcionamento desde 20 de
Dezembro de 2006, permite ter acesso a uma certidão de
registo comercial permanentemente actualizada, no site
www.empresaonline.pt.
Todas as entidades que entregaram a IES receberam uma
Certidão Permanente gratuita, válida por um ano.
Enquanto a Certidão Permanente estiver on-line, nenhuma
entidade pública ou privada pode exigir de quem pagou este
serviço uma certidão em papel. Fica obrigada a consultar o site.
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Resultados da IES

Todas as 310.188 entidades que registaram as suas
contas através da IES receberam uma Certidão
Permanente.
- Deixaram de ser emitidas 310.188 certidões de registo
comercial em papel.
- As empresas que prestaram contas através da IES não
precisarão de pedir certidões de registo comercial em
papel em 2007.
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Informação mais acessível, mercado
mais transparente
A informação da IES referente ao registo da prestação de contas
passou a constar de uma base de dados de acesso público (Base
de Dados das Contas Anuais).
O mercado português ficou mais transparente e competitivo com
a IES:
- O universo de empresas com contas anuais registadas
cresceu 387,8% (de 80.000 em 2006, para 310.188 em 2007);
- As contas anuais registadas pelas empresas demoravam
meses a ser disponibilizadas aos investidores. Em 2007,
com a IES, ficam imediatamente disponíveis.
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Informação mais acessível, mercado
mais transparente

Passou a ser mais fácil aceder a informação das contas
anuais das empresas através de certidões electrónicas
das contas anuais (www.empresaonline.pt).

3 de Outubro de 2007

Resultados da IES

Com a IES, já foram pedidas através da Internet 1.851
certidões electrónicas de contas das empresas.
Em 2006, foram pedidas mais de 500.000 fotocópias
em papel, aos balcões das conservatórias de registo
comercial, que agora se tornaram desnecessárias.
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Informação estatística mais
abrangente

A informação estatística sobre as contas passou a
abranger a totalidade das empresas portuguesas.
Passa a existir uma visão mais fidedigna e completa da
economia nacional.
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Resultados da IES
O INE e o Banco de Portugal passaram a dispor
de informação estatística sobre as contas de
todas as empresas que entregaram a IES.
• 50.000 empresas deixaram de realizar o
Inquérito Anual promovido pelo INE;
•15.000 empresas deixaram de preencher o
Inquérito Anual da Central de Balanços promovido
pelo Banco de Portugal.
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IES: uma medida SIMPLEX
A IES é uma medida SIMPLEX promovida pelo Ministério da Justiça,
que resultou da colaboração entre diversos ministérios e entidades
públicas:
Unidade de Coordenação da Modernização Administrativa (UCMA);
Direcção-Geral dos Impostos (DGCI); Direcção-Geral de Informática e Apoio
aos Serviços Tributários e Aduaneiros (DGITA); Instituto Nacional de
Estatística (INE); Instituto dos Registos e do Notariado, IP (IRN, IP);
Instituto das Tecnologias de Informação na Justiça, IP (ITIJ, IP) e Banco de
Portugal (BP).

A IES resultou dos trabalhos da Comissão de Desformalização criada
no Ministério da Justiça, que junta confederações e associações
patronais, centrais sindicais, associações de defesa do consumidor,
associações públicas, câmaras de comércio e indústria, etc.
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