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Declaração Modelo 22

A declaração de rendimentos a submeter pode integrar os
seguintes documentos:

• Declaração de rendimentos modelo 22

• Anexo A – Derrama

• Anexo C – Regiões Autónomas

• Anexo D – Benefícios Fiscais

• Anexo E - Regime Simplificado

• Anexo F – Organismos de Investimento Coletivo

• ADICIONAL AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS

ADICIONAL AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS

• São sujeitos passivos do Adicional ao Imposto Municipal

sobre Imóveis (AIMI) as pessoas singulares ou coletivas que, a

1 de janeiro de cada ano, sejam proprietárias, usufrutuárias

ou superficiárias de prédios urbanos situados no território

português, nos termos do artigo 135.º-A do Código do IMI,

estando excluídos do adicional os prédios urbanos

classificados como “comerciais, industriais ou para serviços” e

“outros”, nos termos das alíneas b) e d) do nº 1 do artigo 6.º

deste Código.
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ADICIONAL AO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS

• O n.º 3 do artigo 135.º- F do Código do IMI determina que o
valor dos prédios detidos por pessoas coletivas em 01 de
janeiro do ano a que reporta o AIMI e que se encontrem
afetos ao uso pessoal dos titulares do respetivo capital, dos
membros dos órgãos sociais ou de quaisquer órgãos de
administração, direção, gerência ou fiscalização ou dos
respetivos cônjuges, ascendentes e descendentes, fica sujeito
à taxa de 0,7 %, sendo sujeito à taxa marginal de 1 % para a
parcela do valor que exceda um milhão de euros.

• O Anexo AIMI destina-se à identificação dos prédios sujeitos
ao AIMI que se encontrem nesta situação.

Prazo para apresentação

A declaração modelo 22 deve ser enviada, anualmente, por

transmissão eletrónica de dados, até ao último dia do mês de

Maio, independentemente de esse dia ser útil ou não útil (até

ao final do 5.º mês seguinte ao termo do período de

tributação para os sujeitos passivos com período de

tributação diferente do ano civil)

Prazo de entrega para a modelo 22 de 2019: 31 de maio de

2020 – Domingo (Sujeitos Passivos com período de tributação

igual ao ano civil)
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Submissão da declaração

• A declaração modelo 22 considera-se apresentada na data

em que é submetida, sob a condição de correção de

eventuais erros no prazo de 30 dias.

• Findo esse prazo, sem que os mesmos se mostrem corrigidos,

a declaração é considerada como não apresentada, conforme

n.º 5 da Portaria n.º 1339/2005, de 30 de dezembro.

Operações de conferência de saldos
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Operações de conferência de saldos

- Saldos de caixa;

- Ter em atenção situações de empresas que apresentam

elevados saldos de caixa.

- É necessário comprovar e demonstrar a razão desse saldo.

- No caso de não comprovação, por regra tais excedentes como :

oDespesas não documentadas; ou

oAdiantamento por conta de lucros.

- Conciliação bancária: contas de depósitos à ordem, de depósito a

prazo e contas de empréstimos;

Operações de conferência de saldos

Informação vinculativa n.º 2019 000694, PIV n.º 15076 de 24/04/2019

• Enquadramento, em sede de IRC, de um gasto decorrente de um furto de
valores monetários.

•

• Em regra, não se poderá concluir que as perdas que resultem de furtos
possam ser consideradas como decorrentes da atividade normal
desenvolvida pelos sujeitos passivos, nem que contribuam para obter ou
garantir rendimentos sujeitos a IRC, não podendo, dessa forma, aceitar-se
para efeitos fiscais, a sua dedutibilidade.

• Admite-se, no entanto, que em situações excecionais e mediante o
cumprimento de certas condições, tal princípio possa ser derrogado,
devendo, para o efeito, proceder-se a uma análise casuística e
circunstanciada da situação em concreto.
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Operações de conferência de saldos
Furto de valores monetários:

- Veja-se que, mesmo no caso de sinistros relacionados com meios
monetários, para que as respetivas perdas possam ser aceites fiscalmente,
terão que ser observadas determinadas condições, nomeadamente, no que
respeita à verificação da necessidade de existir numerário em caixa, que o
seu quantitativo seja razoável face ao caso concreto e que a ocorrência do
sinistro seja devidamente comprovada.

- No caso concreto da ocorrência de furtos, para que se possam aceitar as
respetivas perdas, terão de se verificar circunstâncias muito excecionais, um
roubo à mão armada, por exemplo, e ainda, a par das condições definidas
para os sinistros, outras condições especificamente definidas para as
situações de furto de valores monetários, nomeadamente, que:

• o evento que ocasiona a perda não se possa atribuir a deficiências de
controlo interno, designadamente, mediante a adoção de procedimentos
com vista à proteção dos ativos em causa;

• tenha sido feita a devida participação policial;

• o furto ou roubo não seja atribuído a sócio ou dirigente da empresa, ou
familiares dos mesmos.

- Conferência das operações relacionadas com subsídios;

- Análise da necessidade do reconhecimento de perdas por
imparidade;

- Comparação entre os imóveis e veículos constantes no portal
das finanças e os constantes na contabilidade;

- Conciliação dos saldos das contas de impostos com os
pagamentos/recebimentos já efetuados no período/ano
seguinte, bem como a consulta dos elementos disponíveis,
para a empresa, no portal das finanças;

– Efetuar o mesmo procedimento para efeitos de segurança
social;

Operações de conferência de saldos
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• Conferência de saldos de clientes e fornecedores (circularização);

• Conciliação das responsabilidades que constam das demonstrações
financeiras da empresa com as constantes do portal do Banco de
Portugal;

• Conciliação do valor do inventário com a conta de inventários;

• Análise e verificação da possibilidade de utilização de benefícios
fiscais;

• Conferência das faturas registas com as que constam do E – fatura.

Operações de conferência de saldos

Diferenças entre os normativos contabilísticos
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Normativos contabilísticos – SNC completo vs NC-ME

• No apuramento do resultado contabilístico e fiscal há que atender às

diferenças entre os normativos contabilísticos.

As principais diferenças entre o regime das microentidades e o SNC :

As demonstrações financeiras são mais reduzidas, destacando-se

conforme já referido, as simplificações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º

98/2015, de 2 de junho;

Não é permitido o reconhecimento de impostos diferidos;

 Não é permitida a aplicação do método de equivalência patrimonial nas

participações;

Não é permitido o uso do justo valor;

As principais diferenças entre o regime das micro entidades e o SNC

completo:

Não é permitida a revalorização de ativos fixos tangíveis ou

ativos intangíveis;

 Não é permitida a capitalização de encargos com

financiamentos

Os ativos biológicos consumíveis e os produtos agrícolas são

reconhecidos como inventários;

 Os ativos biológicos de produção são tratados como ativos fixos

tangíveis.

Não permite o reconhecimento de propriedade de

investimento, pelo que os investimento em imóveis são tratados

como ativos fixos tangíveis.

Normativos contabilísticos – SNC completo vs NC-ME
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DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA 
COLETÁVEL

18

De acordo com o artigo 17.º do CIRC: 

• O lucro tributável é constituído pela soma algébrica do
resultado líquido do exercício e das variações patrimoniais
positivas e negativas verificadas no mesmo período e não
refletidas naquele resultado, determinados com base na
contabilidade e eventualmente corrigidos nos termos do
Código

• A contabilidade do sujeito passivo deve estar organizada
de acordo com a normalização contabilística e outras
disposições legais em vigor para o respetivo sector de
atividade, sem prejuízo da observância das disposições
previstas no CIRC

Determinação da matéria colétavel
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Quadro 07 da DECLARAÇÃO  Quadro 07 da DECLARAÇÃO  
MOD.  22MOD.  22

•A importância a inscrever neste campo deve coincidir

obrigatoriamente com o saldo da conta “818 – Resultado líquido

do período” após o encerramento do resultado.

•A demonstração do Resultado líquido do exercício efetua-se na
declaração anual de informação contabilística e fiscal, no Anexo
A (quadro 03), devendo o resultado líquido do período inscrito
no campo A124 do quadro 03 coincidir com o mencionado neste
campo

Campo 701 - Resultado líquido do período



11

Variações Patrimoniais
(campos 702 a 707)

Artigo 21.º - Variações patrimoniais positivas

1 - Concorrem ainda para a formação do lucro tributável as variações
patrimoniais positivas não refletidas no resultado líquido do exercício,
exceto:

a) As entradas de capital, incluindo os prémios de emissão de cções ou
quotas, bem como as coberturas de prejuízos, a qualquer título, feitas
pelos titulares do capital;

b) As mais-valias potenciais ou latentes, ainda que expressas na
contabilidade, incluindo as reservas de reavaliação legalmente
autorizadas;

c) As contribuições, incluindo a participação nas perdas, do associado ao
associante, no âmbito da associação em participação e da associação
à quota;

d) As relativas a impostos sobre o rendimento;

e) O aumento do capital próprio da sociedade beneficiária decorrente de
operações de fusão, cisão, … 22

Variações patrimoniais positivas não refletidas no resultado líquido 
(art. 21º do CIRC)
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• Não deveremos no entanto esquecer que, no âmbito dos
processos de recuperação de empresas, o n.º 2 do artigo 268º
do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE)
refere o seguinte:

«Não entram igualmente para a formação da matéria

colectável do devedor as variações patrimoniais positivas

resultantes das alterações das suas dívidas previstas em plano

de insolvência ou em plano de pagamentos.»

Variações patrimoniais positivas não refletidas no resultado líquido 
(art. 21º do CIRC)

59 – Reservas

594 – Doações

Esta conta serve de contrapartida às doações de que a empresa

seja beneficiária.

As variações patrimoniais positivas, obtidas a título gratuito,
passaram a concorrer para o lucro tributável na sequência da
abolição do imposto sobre sucessões e doações (Decreto-Lei nº
287/2003, de 12.11).

Ex: Doação de um bem imóvel por um sócio à sociedade (neste

caso o valor de aquisição a considerar não pode ser inferior ao

VPT do imóvel – n.º 2 do artigo 21.º do CIRC)

24

Variações patrimoniais positivas não reflectidas no resultado 
líquido (art. 21º do CIRC)
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Variações patrimoniais positivas não reflectidas no resultado 
líquido (art. 21º do CIRC)

O Sr. A doou à empresa XZ, SA um imóvel.

O valor atribuído e contabilizado - € 200.000,00.

O VPT ascende a € 230.000,00.

Implicações na modelo 22?

VP+ campo 702 - € 230.000,00

SubsídiosSubsídios



14

27

Subsídios não reembolsáveis relacionados com AFT e AI

Reconhecer inicialmente no Capital Próprio (593) e como
resultados (rendimentos), sistematicamente durante a vida do
activo.

Se AFT depreciável ou AI com vida útil definida: na
proporção das amortizações contabilizadas (gastos relacionados)

Se AFT não depreciável ou AI com vida útil indefinida:
manter no Capital Próprio , excepto se para compensar
imparidade.

Nota! Os subsídios do governo podem tomar a forma de um activo não
monetário (terrenos, etc…). Nestas circunstâncias é usual avaliar o Justo Valor
do activo não monetário e contabilizar quer o subsídio quer o activo por esse
Justo Valor.

Campo 702 - Quota-parte do subsídio respeitante a ativos fixos tangíveis 
não depreciáveis e ativos intangíveis com vida útil indefinida

a) Se os subsídios respeitarem a ativos depreciáveis ou amortizáveis, então
devem ser incluídos, para efeitos de determinação do lucro tributável, na
proporção da depreciação ou amortização (com o limite da quota mínima
de depreciação ou amortização) calculada sobre o custo de aquisição ou
produção.

b) Se os subsídios respeitarem a ativos intangíveis sem vida útil definida, devem
ser incluídos, para efeitos de determinação do lucro tributável, em partes
iguais durante os primeiros 20 períodos de tributação seguindo a regra de
imputação do custo de aquisição desses ativos, prevista no art. 45º A.

c) Se os subsídios respeitarem a propriedades de investimento e ativos
biológicos não consumíveis, mensurados pelo modelo do justo valor, devem
ser incluídos no lucro tributável, em partes iguais, durante o período de vida
útil (desses ativos não correntes) que se deduz da quota mínima de
depreciação que seria fiscalmente aceite caso esses ativos permanecessem
registados ao custo de aquisição, conforme o art.º 45º A.

Subsídios  - art.º 22.º
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d) Se os subsídios respeitarem a ativos não depreciáveis ou não amortizáveis
(ex: terrenos) devem ser incluídos no lucro tributável, em frações iguais,
durante os períodos de tributação em que tais bens sejam inalienáveis nos
termos da lei ou do contrato referente à atribuição do subsídio; ou nos
restantes casos, durante 10 anos, sendo o primeiro o do recebimento do
subsídio.

• Regime transitório OE 2014:

- As regras descritas nas alíneas b) e c) apenas são aplicáveis aos períodos de
tributação que se iniciem em, ou após, 1 de janeiro de 2014.

- Estando estas duas regras indexadas ao procedimento previsto no art. 45º A
do CIRC, apenas se aplica aos ativos intangíveis adquiridos em, ou após, 1 de
janeiro de 2014,

Subsídios  - art.º 22.º

30

Subsídios relacionados com 
activos não correntes - art.º 

22 CIRC

Respeitante a elementos 
depreciáveis

Outros (não ativos intangíveis 
nem propriedades de 

investimento)

S/ período de 
inalienabilidade

C/ período de 
inalienabilidade

Inclusão em 
resultados, em partes 
iguais, durante 10 anos

Inclusão em fracções 
iguais, durante  o 
período de 
inalienabilidade.

Inclusão em resultados, na 
proporção da depreciação, 
tendo como limite mínimo a 
quota mínima prevista para os 
bens 

 Subsídios que respeitem a ativos intangíveis sem vida útil definida, incluído em partes 
iguais durante os primeiros 20 períodos (regra prevista no Art. 45-A)

 Propriedades de investimento e ativos biológicos não consumíveis, mensurados pelo 
modelo do justo valor, devem ser incluídos no lucro tributável, em partes iguais, durante o 
período de vida útil, que se deduz da quota mínima de depreciação (regra prevista no art. 
45-A)

Subsídios 
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1 - A sociedade “ABC, Lda” recebeu no ano de 2018 um subsídio de €

40.000,00 para a aquisição de um terreno.

Consequências:

Campo 702 → VP positiva no valor de € 4.000,00 (40.000/10 anos)

2 - Recebeu em janeiro de 2019, um subsídio no valor de € 30.000,00,

para a compra de uma máquina industrial, adquirida nesse mês por €

100.000,00. Taxa de depreciação utilizada – 10%. Taxa máxima de

depreciação prevista no DR 25/2009 – 25%. Subsídio:

Contabilisticamente: € 30,000,00 x 10% = € 3,000,00

Fiscalmente: € 30,000,00 x 12,5% = € 3.750,00

CF + = €750,00

Campo 702 - Quota-parte do subsídio respeitante a ativos fixos tangíveis 
não depreciáveis e ativos intangíveis com vida útil indefinida

Artigo 24.º - Variações patrimoniais negativas

1 - Nas mesmas condições referidas para os custos ou perdas, concorrem
ainda para a formação do lucro tributável as variações patrimoniais
negativas não refletidas no resultado líquido do exercício, exceto:

a) As que consistam em liberalidades ou não estejam relacionadas com a
atividade do contribuinte sujeita a IRC;

b) As menos-valias potenciais ou latentes, ainda que expressas na
contabilidade;

c) As saídas, em dinheiro ou espécie, em favor dos titulares do capital, a
título de remuneração ou de redução do mesmo, ou de partilha do
património;

d) As prestações do associante ao associado, no âmbito da associação
em participação.

e) As relativas a impostos sobre o rendimento

f) O aumento do capital próprio da sociedade beneficiária decorrente de
operações de fusão, cisão, …

32

Variações patrimoniais NEGATIVAS não reflectidas no  resultado 
líquido (art. 24º do CIRC)
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Exemplos:
- 56 - Resultados transitados

“Excecionalmente, esta conta também poderá registar

regularizações não frequentes e de grande significado que

devam afetar, positiva ou negativamente, os capitais próprios,

e não o resultado do exercício”.

Estas regularizações devem respeitar o n.º 2 do artigo 18.º do

CIRC

- Participações nos lucros atribuídas aos empregados e membros

de órgãos sociais decididas em assembleia geral, quando não

tenha sido possível aplicar o § 18 da NCRF 28 (ver a circular

n.º 9/2011) 33

Variações patrimoniais NEGATIVAS não refletidas no resultado 
líquido (art. 24º do CIRC)

Variações patrimoniais NEGATIVAS não refletidas no resultado 
líquido (art. 24º do CIRC)

Uma empresa que iniciou a sua atividade em 2013, nunca distribuiu
resultados, tendo obtido resultados positivos desde o início de
atividade.
A empresa obteve relativamente ao ano de 2019, um resultado liquido
positivo de € 200.000.
A gestão da empresa não tinha qualquer indicação sobre a
possibilidade de distribuição de resultados aos funcionários.

Desta forma, foi proposto em março de 2020 que os resultados líquidos
auferidos em 2019 tivessem a seguinte aplicação:

Reservas legais – € 20.000
Reserva especial – € 30.000,00
Gratificações aos funcionários - € 100.000
Resultados transitados – € 50.000
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Consequências:

-Uma vez não estamos perante uma obrigação legal ou construtiva

o gasto não é aceite em 2019.

-Como a empresa atribuiu a gratificação em 2020, será considerada

uma variação patrimonial negativa em 2020.

- Modelo 22 de 2020 – VP negativa – campo 704 - € 100.000,00

Variações patrimoniais NEGATIVAS não refletidas no resultado 
líquido (art. 24º do CIRC)

Periodização do Lucro TributávelPeriodização do Lucro Tributável
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Nos termos do n.º 2 do art. 18º do CIRC, «As componentes positivas

ou negativas consideradas como respeitando a períodos anteriores só

são imputáveis ao período de tributação quando na data de

encerramento das contas daquele a que deviam ser imputadas eram

imprevisíveis ou manifestamente desconhecidas.»

Assim, sempre que comprovadamente, tais gastos ou rendimentos
forem previsíveis/estimáveis e quantificáveis no período a que dizem
respeito, não concorrerão para a determinação do resultado
tributável de outro período.

Pretende-se dar um cumprimento à periodização do lucro tributável,
evitando que haja, para efeitos fiscais, diferimentos não justificados
de rendimentos ou gastos.

Campos 710 e 756 - Correções relativas a períodos de tributação 

anteriores

• O método da equivalência patrimonial consiste na substituição,
na empresa participante, após a contabilização, pelo valor de
aquisição, do custo de aquisição das partes de capital por ela
adquiridas, pelo valor que proporcionalmente lhe corresponde
no capital próprio da participada e na manutenção dessa
correspondência nos exercícios seguintes

• Os rendimentos e gastos, assim como quaisquer outras variações
patrimoniais, relevados na contabilidade em consequência da
utilização do método da equivalência patrimonial não concorrem
para a determinação do lucro tributável.

Campo 712 e 758 - Método da equivalência patrimonial  (nº 8 do art. 
18º do CIRC)
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Campo 712 e 758 - Método da equivalência patrimonial  (nº 8 do art. 
18º do CIRC)

- No período em que é reconhecido como rendimento a quota-
parte do resultado da participada – CF negativa no quadro 07
campo 758

-No período em que se verifica a atribuição dos lucros - CF positiva
no quadro 07 campo 712;

- De referir que a tributação destes lucros distribuídos poderá
beneficiar da eliminação da dupla tributação económica dos lucros
distribuídos, prevista no art.º 51º do CIRC, desde que se
encontrem cumpridas as condições referidas neste artigo.

Exemplo:

A sociedade ABC, SA detém uma participação de 30% da sociedade XZ, SA,

a qual foi adquirida em janeiro de 2012.

No exercício de 2019, o resultado líquido apurado pela XZ SA, foi de €

100.000,00.

Em março de 2019, foi decidida a distribuição de lucros à sociedade XZ, SA

no valor de € 20.000.00 respeitante ao exercício de 2018.

Admita-se que estão cumpridos os requisitos exigidos pelo artigo 51.º do

CIRC.

Campo 712 e 758 - Método da equivalência patrimonial  (nº 8 do art. 
18º do CIRC)
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Consequências:

-Campo 758 - dedução da quota-parte do resultado líquido do período

apurado pela sociedade ABC, SA e reconhecida contabilisticamente como

rendimento no período de 2019, por aplicação do método da

equivalência patrimonial = € 30.000,00 (30% x € 100.000,00) – quota

parte do lucro de 2018

-Campo 712 - acréscimo do resultado distribuído de 2018= € 20.000,00.

- Campo 771 - dedução de € 20.000 por aplicação do artigo 51.º do CIRC.

Campo 712 e 758 - Método da equivalência patrimonial  (nº 8 do art. 
18º do CIRC)

42

Os ajustamentos decorrentes da aplicação do justo valor não concorrem
para a formação do lucro tributável, sendo imputados como
rendimentos ou gastos no período de tributação em que os elementos
ou direitos que lhes deram origem sejam alienados, exercidos, extintos
ou liquidados, exceto quando:

– respeitem a instrumentos financeiros reconhecidos pelo justo
valor através de resultados, desde que, tratando-se de
instrumentos do capital próprio, tenham um preço formado num
mercado regulamentado e o sujeito passivo não detenha, direta
ou indiretamente, uma participação no capital superior a 5 % do
respetivo capital social; ou

– tal se encontre expressamente previsto no CIRC

Campos 713 e 759 - Ajustamentos não dedutíveis/tribu táveis 
decorrentes da aplicação do justo valor (nº 9 do ar t. 18º do CIRC)
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- Em regra, o CIRC não aceita os ajustamentos decorrentes da

aplicação do justo valor, pelo que os mesmos não concorrem para a

formação do lucro tributável;

- Ajustamentos reconhecidos em resultados do período - são

acrescidos no campo 713 (redução de JV) ou deduzidos no campo 759

(aumento de JV)

- Ajustamentos reconhecidos em capital próprio - são variações

patrimoniais não aceites (não vão ao Quadro 07)

Campos 713 e 759 - Ajustamentos não dedutíveis/tribu táveis 
decorrentes da aplicação do justo valor (nº 9 do ar t. 18º do CIRC)

A empresa ABC, SA, detém uma participação num fundo de
investimento, que contratou numa instituição financeira, sendo
que este fundo se encontra cotado.

Informação relativa à posição no fundo a 31/12/2019:

- % de participação – 12%
- Quantia escriturada - € 400.000
- Valor de cotação - € 420.000
-Aumento de JV contabilidade -€ 20.000

Perda não aceite – CF negativa – campo 759 - € 20.000

Campos 713 e 759 - Ajustamentos não dedutíveis/tribu táveis 
decorrentes da aplicação do justo valor (nº 9 do ar t. 18º do CIRC)
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Por regra o gasto só é considerado para efeitos de apuramento do
resultado tributável em IRC, no período em que as importâncias são
pagas ou colocadas à disposição dos respetivos beneficiários, exceto as
situações abrangidas pelo art. 43º – “Realizações de utilidade social”,
conforme refere o n.º 12 do art. 18º – “Periodização do lucro tributável”:

«Exceto quando estejam abrangidos pelo disposto no artigo 43º, os
gastos relativos a benefícios de cessação de emprego, benefícios de
reforma e outros benefícios pós emprego ou a longo prazo dos
empregados que não sejam considerados rendimentos de trabalho
dependente, nos termos da primeira parte do n.º 3) da alínea b) do n.º 3
do artigo 2º do Código do IRS, são imputáveis ao período de tributação
em que as importâncias sejam pagas ou colocadas à disposição dos
respetivos beneficiários.»

Gastos/pagamentos de benefícios de cessação de empr ego, reforma, 
pós emprego ou a longo prazo dos empregados (nº 12 do art. 18º do 

CIRC)

Gastos e perdasGastos e perdas
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• Nos termos do art. 23º do CIRC são dedutíveis todos os gastos e perdas

incorridos ou suportados pelo sujeito passivo para obter ou garantir os

rendimentos sujeitos a IRC.

• Tal como sucede nos rendimentos, a enumeração dos gastos e perdas

efetuada no n.º 2 deste preceito, que a seguir se reproduz, é meramente

exemplificativa.

• Mas para que exista dedutibilidade em sede de IRC acresce a condição

destes gastos estarem comprovados documentalmente (n.º 3 do art. 23º do

CIRC).

• Se o fornecedor dos bens ou o prestador do serviço estiver obrigado à

emissão da fatura nos termos do Código do IVA, o documento

comprovativo acima referido deve então assumir a forma de fatura.

Gastos e Perdas –art. 23.º

48

O n.º 4 deste art. 23º do CIRC estabeleceu os elementos mínimos que o
documento comprovativo do gasto deve conter, quando se refira à aquisição de
bens ou serviços (quando não seja obrigatória a emissão de fatura):

•Nome ou denominação social do fornecedor dos bens ou prestador dos
serviços e do adquirente ou destinatário;

•Números de identificação fiscal do fornecedor dos bens ou prestador dos
serviços e do adquirente ou destinatário, sempre que se tratem de entidades
com residência ou estabelecimento estável no território nacional;

•Quantidade e denominação usual dos bens adquiridos ou dos serviços
prestados;

•Valor da contraprestação, designadamente o preço;

•Data em que os bens foram adquiridos ou em que os serviços foram
realizados;

Gastos e Perdas –art. 23.º
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• Inf vinculativa 1907/16, Despacho de 2017-03-28, da
Subdiretora-Geral

• A questão prende-se com a aceitação como gasto fiscal dos
encargos suportados por uma Associação com a aquisição de
viagens de avião, quando as companhias aéreas não emitem
fatura .

• Quando o fornecedor dos bens ou o prestador dos serviços esteja
obrigado à emissão de fatura ou documento legalmente equiparado
nos termos do Código do IVA, o documento comprovativo das
aquisições de bens e serviços previsto no n.º 4 deve obrigatoriamente
possuir essa forma, conforme dispõe o n.º 6 do art.º 23.º do CIRC.

• As prestações de serviços de transporte relativamente às quais é
emitido “um título de transporte” ou documento comprovativo do
pagamento têm enquadramento na alínea a) do n.º 5 do art.º 40.º do
CIVA.

Gastos e Perdas –art. 23.º

50

• Não obstante, afigura-se que os mesmos não podem ser equiparados
a fatura, nos termos do n.º 7 do art.º 40.º do CIVA, na medida em que
o documento emitido no transporte de passageiros, “bilhete de avião”,
não parece possibilitar a menção de elementos essenciais à
mecânica do imposto, nomeadamente o número de identificação
fiscal do adquirente, pelo que deve ser emitida uma fatura nos termos
do art.º 36.º ou fatura simplificada, neste caso desde que verificadas
as condições exigidas pelo n.º 1 do art.º 40.º do CIVA.

Gastos e Perdas –art. 23.º
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• Assim, nos casos em que não é obrigatória a emissão de fatura ou
documento legalmente equiparado, nos termos do Código do IVA,
estabeleceram-se os elementos mínimos, referidos no n.º 4 do art.º
23.º do CIRC, que devem constar dos documentos emitidos para que
o gasto seja comprovado documentalmente em sede de IRC (nos
quais se incluem o NIF e outros elementos).

• Para além disso, o gasto só será aceite se reunir as condições
previstas no n.º 1 do art.º 23.º do CIRC, ou seja, se se comprovar que
o mesmo foi suportado pelo sujeito passivo no âmbito da atividade
comercial para obter ou garantir os rendimentos sujeitos a IRC.

Gastos e Perdas –art. 23.º

52

• Despesas diversas com deslocações e outras relativas a
prestadores de serviços - Inf vinculativa n.º 2909/19, PIV N.º 16
012/19, Despacho de 2019-11-11, da Diretora de Serviços

•

• O n.º 7 do art.º 88.º do Código do IRC define despesas de
representação como as despesas suportadas com receções,
refeições, viagens, passeios e espetáculos oferecidos no País ou no
estrangeiro a clientes ou fornecedores ou ainda a quaisquer outras
pessoas ou entidades.

• O conceito de despesas de representação engloba as verbas
destinadas a representar uma empresa junto de terceiros e
frequentemente são abonadas aos sócios-gerentes, administradores,
diretores, gerentes, chefes de departamento, chefe de divisão e
outros trabalhadores.

• Entende-se por despesas de publicidade e propaganda os gastos
com anúncios nos media, campanhas publicitárias, produção de
folhetos, catálogos, calendários, agendas, brindes, amostras.

Gastos e Perdas –art. 23.º
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• Despesas diversas com deslocações e outras relativas a
prestadores de serviços - Inf vinculativa n.º 2909/19, PIV N .º 16
012/19, Despacho de 2019-11-11, da Diretora de Serviços

• As despesas efetuadas pelos prestadores de serviços (trabalhadores
independentes) ou entidades terceiras no âmbito da sua atividade,
como refeições, alojamento e deslocações, são consideradas como
gastos inerentes à sua atividade e não da entidade (pessoa coletiva
ou singular) a que prestam o serviço.

• Assim, não poderão ser aceites como gastos da entidade a quem
prestam o serviço, pois não existe vínculo laboral entre a entidade e
os prestadores de serviços.

• Os prestadores de serviços (trabalhadores independentes), poderão
debitar à entidade, autonomamente, as referidas despesas ou serem
incluídas no preço global do contrato, fazendo parte do rendimento
tributável na esfera destes, sendo por isso um rendimento sujeito a
IRS, e considerado gasto na esfera da entidade.

• Não se enquadram como despesas de representação e, como tal,
não estão sujeitas a tributação autónoma nos termos do n.º 7 do art.º

88.º do CIRC.

Gastos e Perdas –art. 23.º

• Regista o IRC, a respetiva derrama e as tributações autónomas,

pagos ou estimados, desde que se encontrem a afectar directamente

o resultado líquido do período.

• O montante a mencionar neste campo deverá coincidir com o valor

do campo A213 do quadro 03 do Anexo A da declaração anual

• Sempre que nos termos da NCRF 25 (IMPOSTO SOBRE O

RENDIMENTO), forem reconhecidos impostos diferidos, tal

reconhecimento não concorre para a formação do resultado

tributável, pelo que terá sempre que ser corrigido neste Q.07.

Campo 724 - IRC, TA e outros impostos incidentes direta ou indiretamente 
sobre lucros (art. 23.ºA n.º 1 do CIRC)
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• Todos os gastos não documentados que estejam a
influenciar o resultado líquido do período, devem ser
acrescidos neste campo.

• Caem neste conceito os registos contabilísticos em relação
aos quais não existe prova documental, nem é revelada a
sua natureza, a origem, a finalidade, ou os destinatários.

• Estes gastos não documentados, diferentemente dos
encargos não devidamente documentados, estão sujeitos a
tributação autónoma, conforme expressamente determina
o n.º 1 do artigo 88º do código.

Campo 716 - Gastos não documentados (al. b) nº 1 do art. 23º-A do 
CIRC)

Não são aceites como gasto:

- Encargos cuja documentação não cumpra o disposto nos n.ºs 3 e
4 do art.º 23.º;

- As importâncias constantes de documentos emitidos por sujeitos
passivos com n.º de identificação fiscal inexistente ou inválido,
ou cessados oficiosamente pelos serviços nos termos do n.º 6 do
art. 8º do CIRC;

- Por imposição do n.º 4 do art. 23º-A a AT disponibiliza a
informação cadastral dos sujeitos passivos, para que seja sempre
possível verificar tal situação.

Campo – 731 - Encargos não devidamente documentadas [art. 23.º 

n.º 3) 
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- Não são aceites como gasto, por determinação da al. c) do n.º1
do art.º 23.º-A e do n.º 3 do artigo 23.º - A do CIRC – sem TA

- Enquanto que as despesas não documentadas, para além de
sofrerem tributação autónoma, também não são aceites como
gasto, conforme expressamente determina o n.º 1 do artigo 88º
do código.

-

Campo – 731 - Encargos não devidamente documentadas [art. 23.º 

n.º 3) 

• As despesas ilícitas, designadamente as que decorram de
comportamentos que fundadamente indiciem a violação da
legislação penal portuguesa, mesmo que ocorridos fora do
alcance territorial da sua aplicação;

• Antes esta disposição constava do corpo do art. 23º do CIRC, 
e no âmbito da sistematização efetuada passa a integrar este 
novo preceito. 

• Trata-se não permitir que o sujeito passivo tire vantagens de 
comportamentos (realização de despesas ilícitas) que violem 
a lei, nomeadamente a lei penal. 

Campo 783 - Despesas ilícitas  (art.º 23.º - A n.º 1 al.d))
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Abrange:
- As multas, coimas e demais encargos, incluindo os juros moratórios e

compensatórios, de qualquer natureza, pela prática de infrações de
qualquer natureza, que não tenham origem contratual,

- Bem como por comportamentos contrários a qualquer regulamentação
sobre o exercício da atividade.

• Inclui todas as penalidades aplicadas à empresa, exceto as que tenham
natureza contratual.

• Inclui também as custas dos processos, honorários de advogados e
ainda outras despesas efetuadas pela empresa em consequência de
infrações de natureza fiscal, de trânsito, ou outra, exceto as de origem
contratual, quando a sua pretensão não obtiver vencimento

Campo – 728 - Multas , coimas, juros compensatórios e moratórios 
e demais encargos pela prática de infrações (art.º 23º- A do CIRC)

Exemplos:

• Imposto e selo das letras sacadas a clientes;

• Pagamento do IMI do funcionário;

• Pagamento da liquidação final do IRS do funcionário;

• Pagamento do IMI não sendo o proprietário, etc.

Campo 727 - Impostos, taxas e outros tributos que incidam sobre terceiros que o 

sujeito passivo não esteja legalmente autorizado a suportar (art. 23 – A do CIRC)
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• No caso de gastos obrigatoriamente suportados pela empresa
pelo facto de o valor da franquia estabelecida no contrato de
seguro ser superior à indemnização, são os mesmos
considerados para efeitos fiscais, nos termos do art. 23º A do
CIRC

• Quando a empresa opte por suportar encargos ou por pagar
indemnizações por sinistros cujo risco se encontre coberto pelo
seguro, para evitar agravamentos futuros dos prémios dos
seguros, os valores despendidos, desde que sejam,
efetivamente, inferiores aos agravamentos dos prémios, são
considerados custos fiscais, nos termos do art. 23º - A do CIRC

Campo 729 - Indemnizações por eventos seguráveis (art. 23º - A do 
CIRC)

 Compreende as indemnizações pagas a terceiros, resultantes de
eventos cujo risco seja segurável e que não se encontrem
cobertos por contrato de seguro

 Não inclui as indemnizações pagas a terceiros de natureza
contratual, que são consideradas custos fiscais

 Também não inclui os encargos com reparações em bens da
empresa, independentemente de o risco ser ou não segurável –
estes encargos são custos para efeitos fiscais

Campo 729 - Indemnizações por eventos seguráveis (art. 23.º 
- Aº do CIRC)
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Documentação

Campo 730 - Despesas com ajudas de custo e de compensação pela 
deslocação em viatura própria (art. 23º - A do CIRC)

Deve ser elaborado documento que 
esclareça QUEM, PORQUÊ, ONDE, 
QUANDO, KMS. e MONTANTE DIÁRIO

Regime fiscal

Dentro do limite: São gastos na 
totalidade em IRC e não são sujeitas 
a IRS –com TA

Superiores ao limite: O que excede o 
limite é tributado em IRS, mas é 
gasto em IRC – sem TA

Se forem faturadas a clientes: São 
gasto para efeitos de IRC em 100% -
sem TA

• A existência deste campo justifica-se pela pretensão de
atribuir igual tratamento, qualquer que seja a forma de
aquisição deste tipo de viaturas.

• Assim, deverão ser incluídos neste campo os encargos com o
aluguer sem condutor de viaturas ligeiras de passageiros ou
mistas, na parte correspondente ao valor das depreciações
dessas viaturas que:

 Excedam os limites fiscalmente fixados;

 Excedam o montante definido por portaria do ministro
das finanças.

Campo – 732 - Encargos com o aluguer de viaturas sem condutor [art. 
23.º-A, n.º 1, al. i)] 
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Campo 733 - Despesas com combustíveis (art. 23.º - A n.º 1 al. j) do 
CIRC)

• As despesas com combustíveis, na parte em que o sujeito
passivo não faça prova de que as mesmas respeitam a bens
pertencentes ao seu ativo ou que são por ele utilizadas em
regime de locação e de que não são ultrapassados os consumos
normais, devem ser acrescidos neste campo.

• É de salientar que o ónus da prova de que os consumos normais
não foram ultrapassados pertence ao sujeito passivo, pelo que
nas faturas de combustível deve constar, além da matrícula da
viatura, o nº de quilómetros percorridos à data do
abastecimento

• Os juros e outras formas de remuneração de suprimentos e
empréstimos feitos pelos sócios à sociedade, na parte em que
excedam a taxa definida por portaria do membro do Governo
responsável pela área das finanças, salvo no caso de se aplicar
o regime estabelecido no art. 63.º;

Portaria n.º 279/2014, de 30 de dezembro - a taxa de juro

anual a aplicar corresponde à taxa Euribor a 12 meses do dia

da constituição da dívida acrescida de um spread de 2 % e 6%

para PME

Campo 734 - Juros de suprimentos (art. 23.º - A do CIRC)
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• A regra base constante da NCRF 28 é que o gasto é reconhecido quando
os serviços são prestados e não quando o empregado tem direito ao
recebimento da retribuição

• Fiscalmente é mantido o princípio de que são dedutíveis em IRC todos
os gastos com o pessoal que sejam considerados rendimentos do
trabalho dependente e como tal tributados em IRS

• Os gastos relativos à participação nos lucros (gratificações de balanço)
passam a concorrer para formação do lucro tributável do período a que
os lucros respeitam, ou seja, deixam de ser, por regra, variações
patrimoniais negativas, embora se mantenham as regras e condições
previstas no antigo artigo 24.º do CIRC

Campo 735 - Gastos não dedutíveis relativos à participação nos lucros por 
membros dos órgãos sociais [art. 23.º A, n.º5] 

68

• Benefícios dos empregados - NCRF 28: 

• Uma empresa deve reconhecer o gasto esperado dos
pagamentos de participação nos lucros e gratificações
quando, e só quando:

 a empresa tenha uma obrigação presente legal ou
construtiva de fazer tais pagamentos em consequência de
acontecimentos passados e

possa ser feita uma estimativa fiável da obrigação

Campo 735 - Gastos não dedutíveis relativos à participação nos lucros por 
membros dos órgãos sociais [art. 23.º A, n.º5] 
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•Uma empresa pode não ter obrigação legal de pagar uma gratificação

•Não obstante, em alguns casos, uma empresa tem a prática de pagar
gratificações

•Nesses casos, a NCRF 28 considera que a empresa tem uma obrigação
construtiva porque a mesma não tem alternativa realista senão pagar a
gratificação

Nota:

•Caso a empresa não tenha acrescido aos gastos o valor das
gratificações porque não cumpria os requisitos exigidos pela norma e
atribua no ano seguinte as gratificações será uma VP negativa do ano
da distribuição.

Campo 735 - Gastos não dedutíveis relativos à participação nos lucros por 
membros dos órgãos sociais [art. 23.º A, n.º5] 
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•Não são dedutíveis para efeitos da determinação do lucro
tributável:

•Os gastos relativos à participação nos lucros por membros de
órgãos sociais e trabalhadores da empresa, quando as respetivas
importâncias não sejam pagas ou colocadas à disposição dos
beneficiários até ao fim do período de tributação seguinte

Campo 735 - Gastos não dedutíveis relativos à participação nos lucros por 
membros dos órgãos sociais [art. 23.º A, n.º5] 
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Não são dedutíveis para efeitos da determinação do lucro
tributável:

• Os gastos relativos à participação nos lucros por membros de
órgãos sociais, quando os beneficiários sejam titulares,
direta ou indiretamente, de partes representativas de, pelo
menos, 1 % do capital social, na parte em que exceda o dobro
da remuneração mensal auferida no período de tributação a
que respeita o resultado em que participam (é de manter a

interpretação constante da circular n.º 8/2000, de 11 de

Maio, sobre o conceito de remuneração mensal média)

Campo 735 - Gastos não dedutíveis relativos à participação nos lucros por 
membros dos órgãos sociais [art. 23.º A, n.º5] 

72

• Quando as respetivas importâncias não sejam pagas ou
colocadas à disposição dos beneficiários até ao fim do
período de tributação seguinte:

• ao valor do IRC liquidado relativamente ao período de
tributação seguinte adiciona-se o IRC que deixou de ser
liquidado em resultado da dedução das importâncias que não
tenham sido pagas ou colocadas à disposição dos
interessados no prazo indicado, acrescido dos juros
compensatórios correspondentes

(ou seja, a correção continua a ser efetuada no campo 363 do

Quadro 10 da declaração modelo 22)

Campo 735 - Gastos não dedutíveis relativos à participação nos lucros por 
membros dos órgãos sociais [art. 23.º A, n.º5] 
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Caso Prático
Uma entidade pretende reconhecer como gasto de 2019 e com base numa

estimativa fiável, a sua obrigação construtiva relativa aos benefícios dos
empregados, a título de participação nos lucros, fundamentando-se na prática
passada. Efetuados os cálculos com base na experiência passada, o valor a
atribuir aos empregados é de € 10.000, e ao gerente de € 7.600,00.

Este beneficiário (gerente) é também titular de 30% do capital social daquela
empresa e a sua remuneração mensal foi de € 3.000,00.

As consequências fiscais a considerar serão as seguintes:

• Contabilisticamente:
• Reconhece como gasto do período a que o lucro diz respeito, o valor € 17.600,00

a título de gratificações.

• Fiscalmente:
• § Remuneração mensal média do gerente: 3.000 x 14 : 12 = € 3.500,00
• § Dobro da remuneração média mensal: 3.500 x 2 = 7.000
• § Valor da gratificação a atribuir ao gerente: € 7.600,00 (a ser paga ou colocada à

disposição até final de 2020).
• § Acresce no Q.07 da mod. 22: 7.600 – 7.000 = € 600,00 Campo 735

Informação vinculativa

• Para esclarecimento desta situação foi, por meu Despacho de 25 de
Fevereiro de 2011, sancionado o seguinte entendimento:

• 1. Não existindo, antes da deliberação em assembleia geral, qualquer
obrigação presente legal ou construtiva de fazer tais pagamentos ou
não sendo possível proceder a uma estimativa fiável da obrigação, o
gasto não é reconhecido (contabilística e fiscalmente) no período de
tributação em que os empregados prestaram o serviço à entidade
patronal.

• 2. No entanto, se em reunião da assembleia geral for decidido atribuir
aos empregados uma determinada quantia, a título de participação nos
lucros, a mesma é fiscalmente dedutível para efeitos fiscais.

• 3. Como a contabilização deste facto patrimonial só se verifica no
período de tributação em que ocorre a deliberação, só neste período é
que a variação patrimonial negativa daí decorrente pode concorrer, nos
termos do art.º 24.º do Código do IRC, para a formação do respectivo
lucro tributável.
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Campo 746 - Pagamentos a entidades não residentes sujeitas a um 
regime fiscal privilegiado (art. 23.º A n.º1 al. r) do CIRC)

• São acrescidas neste campo, por não serem dedutíveis para efeitos de
determinação do lucro tributável, as importâncias pagas ou devidas, a
qualquer título, a pessoas singulares ou coletivas residentes fora do
território português e aí submetidas a um regime fiscal claramente
mais favorável

• Salvo se o sujeito passivo provar:

• Que tais encargos correspondem a operações efetivamente
realizadas

• E não têm um carácter anormal

• Ou um montante exagerado

• Estas despesas, além de não serem dedutíveis para efeitos de
determinação do lucro tributável, estão sujeitas a uma
tributação autónoma à taxa de 35%, se efetuadas por sujeitos
passivos que exerçam, a título principal, uma atividade
comercial, industrial ou agrícola (nº 8 do art. 81º do CIRC),

Campo 746 - Pagamentos a entidades não residentes sujeitas a 
um regime fiscal privilegiado (art. 23.º A n.º1 al. r) do CIRC)
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INVENTÁRIOS

• A entidade deverá proceder a testes ou às contagens dos inventários.

• O CC deve alertar os responsáveis para a obrigatoriedade dos artigos

em armazém deverem ser contados pelo menos uma vez por ano.

• Se a empresa utilizar o sistema de inventário intermitente, as

contagens devem realizar-se no final do período de relato pois é a

única forma de apurar o valor dos inventários e dos resultados obtidos

no período.

• Verificar a necessidade de efetuar abates de inventários sem valor,

danificados, etc, devendo o CC alertar a empresa para a

necessidade/recomendação de comunicar previamente à AT, bem

como elaborar um auto de abate.

Contagem dos inventários



40

• O artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho, que aprovou o

Sistema de Normalização Contabilística, alterado pelo Decreto-Lei n.º

98/2015, de 2 de junho, estabelece a obrigação de adoção do sistema de

inventário permanente na contabilização dos inventários para as

entidades a que seja aplicável o Sistema de Normalização Contabilística

ou as Normas Internacionais de Contabilidade adotadas pela União

Europeia.

Inventário permanente

•Periodicidade do registo contabilístico

• De acordo com o disposto no ofício circulado n.º 20.193, de 2016-06-23 é

aceitável, para efeitos fiscais, que o registo contabilístico possa ser

efetuado, pelo menos, no final de cada mês.

• Sobre o assunto, entendeu a CNC, em parecer emitido à AT que “a

aplicação do sistema de inventário permanente na escrituração comercial

digráfica pode basear-se em registos extra contabilísticos, os quais deverão

identificar os bens quanto à natureza, quantidade e custos unitários e

globais, suscetíveis de permitirem o controlo da correspondência entre os

valores constantes dos registos contabilísticos e os valores apurados com

base nas contagens físicas dos inventários.”.

Inventário permanente
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• As dispensas da obrigatoriedade de adoção do sistema de inventário

permanente encontram-se consignadas no n.º 2, 4 e 5 do artigo 12.º do DL n.º

158/2009, de 13 de julho.

• As microentidades estão dispensados desta obrigação.

• Estão também dispensadas as entidades que prossigam as seguintes atividades:

a) Agricultura, produção animal, apicultura e caça;

b) Silvicultura e exploração florestal;

c) Indústria piscatória e aquicultura;

d) Pontos de vendas a retalho que, no seu conjunto, não apresentem, no

período de um exercício, vendas superiores a 300.000 euros nem a 10 % das

vendas globais da respetiva entidade.

Inventário permanente - Dispensa

• Ficam ainda dispensadas as entidades cuja atividade predominante consista

na prestação de serviços, considerando-se como tais, as que apresentem, no

período de um exercício, um custo das mercadorias vendidas e das matérias

consumidas que não exceda 300.000 euros nem 20 % dos respetivos custos

operacionais.

• As dispensas previstas na alínea d) do n.º 4 e no n.º 5 do artigo 12.º do

Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho, mantêm-se até ao termo do

período seguinte àquele em que, respetivamente, as atividades e as

entidades neles referidas tenham ultrapassado os limites que as originaram.

Inventário permanente - Dispensa
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• O ofício circulado n.º 20.193, de 2016-06-23, da AT

• Impossibilidade de comprovação e quantificação direta e exata dos

elementos indispensáveis à correta determinação do lucro tributável e por

isso não se deve considerar que a contabilidade está regularmente

organizada devendo retirar-se as necessárias consequências,

nomeadamente a aplicação de métodos indiretos ;

• Impossibilidade dos sujeitos passivos usufruírem de benefícios fiscais.

Inventário permanente – Consequências da não aplicação

Operações com inventários:

Tratamento de abates e ofertas de existências
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• As ofertas a clientes não têm um regime específico em sede de IRC.

• Os donativos de existências são na sua essência, donativos em espécie e

como tal devem seguir as regras do n.º 11 do artigo 62.º do EBF.

• Assim, no caso de donativos em espécie, o valor a considerar, para efeitos

do cálculo da dedução ao lucro tributável, é o valor fiscal que os bens

tiverem no exercício em que forem doados

Regime fiscal das ofertas de existências em sede de IRC

• Consideram-se transmissões de bens, as transmissões gratuitas de bens
da empresa quando, relativamente aos mesmos, tenha havido dedução
total ou parcial do imposto (alínea f) do n.º 3 do artigo 3.º do Código do
IVA).

• Não há, contudo, sujeição a imposto, ainda que tenha havido lugar à
dedução total ou parcial do IVA contido nos bens objeto de transmissão
gratuita, nos casos em que se esteja perante ofertas de valor unitário
igual ou inferior a € 50,00 e cujo valor global anual não exceda cinco por
mil do volume de negócios do sujeito passivo no ano civil anterior, em
conformidade com os usos comerciais ( n.º 7 do artigo 3.º do CIVA).

• A oferta pode ser constituída por bens comercializados ou produzidos pelo
próprio ou por bens adquiridos a terceiros.

• As transmissões de bens a título gratuito, para posterior distribuição a
pessoas carenciadas, efetuadas ao Estado, a instituições particulares de
solidariedade social e a organizações não-governamentais sem fins lucrativos,
estão isentas de IVA (n.º 10 do artigo 15.º do Código do IVA).

Regime fiscal das ofertas de existências em sede de IVA
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IMPARIDADES

88

São dedutíveis no apuramento do lucro tributável as perdas por
imparidade em inventários reconhecidos no período de tributação
até ao limite da diferença entre o custo de aquisição ou de
produção dos inventários e o respetivo valor realizável líquido
(VRL) referido à data do balanço, quando este for inferior àquele;

Entende-se por VRL o preço de venda estimado no decurso normal
da atividade do sujeito passivo deduzido dos custos necessários de
acabamento e venda.

Inventários
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No cálculo do “ajustamento” passa a ser deduzido ao custo o VRL, o que
significa aceitar a dedução dos gastos previsíveis de acabamento e
venda

A dificuldade, quer para as empresas e empresários, quer até para a
Administração Fiscal, é em saber, em determinado momento do tempo,
qual a prova válida quanto aos verdadeiros preços de mercado, sendo
certo que é sempre mais fácil à posteriori do que no momento do
reconhecimento do ajustamento.

Com Lei de Reforma do IRC passa a ser possível para efeitos de dedução
em IRC, as perdas por imparidade reconhecidas em períodos de
tributação anteriores. A anterior redação apenas permitia a dedução de
perdas por imparidade em inventários registadas na contabilidade no
próprio período de tributação.

Inventários
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• Imparidade em imóveis - 2019 000479. Despacho de 19 de fevereiro 
de 2019 da SDG do IR. PIV 15019. 

• É proprietária de um prédio misto encontrando-se registado na
contabilidade por um valor superior ao valor realizável líquido.

• Sociedade colocou em venda o prédio em diversas agências de
mediação imobiliária da cidade de Aveiro, inicialmente pelo preço de
€ 100.000,00, mas dado o reduzido número de visitas, a gerência, em
outubro de 2018, decidiu reduzir o preço para € 85 000,00

• Foi elaborado um relatório de avaliação do prédio, por um técnico
especializado, para efeitos de apuramento do valor de mercado do
prédio, tendo este estimado o valor do prédio em € 56 000,00.

• O valor pelo qual o prédio se encontra registado em Inventários (€
117237,23) é excessivo face ao anteriormente indicado, bem como à
ausência de ofertas por um “preço pedido” significativamente inferior
durante cerca de cinco meses.

Inventários



46

91

• Imparidade em imóveis - 2019 000479. Despacho de 19 de fevereiro 
de 2019 da SDG do IR. PIV 15019. 
• Entende a empresa que é seguro reconhecer que o valor realizável

líquido do prédio não será superior ao “preço pedido” de € 85 000,00

• O n.º 4 do artigo 26.º do CIRC considera preços de venda os constantes
de elementos oficiais ou os últimos que em condições normais tenham
sido praticados pelo sujeito passivo ou ainda os que, no termo do período
de tributação, forem correntes no mercado, desde que sejam
considerados idóneos ou de controlo inequívoco.

• Segundo informa a sociedade “Dois outros imóveis, localizados no lado
oposto da mesma rua, com caraterísticas semelhantes, …, ambos pelo
preço de € 85.000,00 (oitenta e cinco mil euros), conforme se verifica das
fichas em anexo.”

• Tudo leva a concluir que se está perante uma aquisição de um prédio por
um valor acima do seu valor de mercado.

Inventários

92

• Imparidade em imóveis - 2019 000479. Despacho de 19 de fevereiro 
de 2019 da SDG do IR. PIV 15019. 

• É admissível considerar-se que só no período de tributação de 2018 se
tenham encetado as diligências no sentido de se vender o prédio uma
vez que até agosto desse ano o prédio esteve ocupado pelo inquilino. Só
após essa data, ou seja, após a desocupação, foi o prédio colocado à
venda em agências de mediação imobiliária e se verificou a necessidade
de reduzir o preço de venda de € 100 000,00 para € 85 000,00, sendo
este o valor estimado de venda e corrente no mercado uma vez que,
conforme refere a empresa, dois outros imóveis, localizados no lado
oposto da mesma rua, com caraterísticas semelhantes, foram colocados
à venda por este valor.

• Ou seja, comprovou-se que havia necessidade de efetuar um
ajustamento do inventário, no montante de € 32 237,23, para o valor
realizável líquido, o qual deve ser registado em gastos do período de
2018 (cf. § 34 da NCRF 18), sendo este valor aceite para efeitos
fiscais, nos termos do artigo 28.º do CIRC.

Inventários
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Inutilização de inventários

Artº 80º do CIVA:

Presumem-se transmitidos os bens adquiridos, importados ou
produzidos que se não encontrarem armazenados.

Aconselhável que se elabore um auto de destruição, em tudo
semelhante ao previsto no Decreto Regulamentar 25/2009 para
desvalorizações excecionais de imobilizado, por forma a poder
ilidir aquela presunção.

93

Inventários

O valor das existências armazenadas fora do território nacional, abatido ao
inventário poderá ser considerado custo do exercício em que se proceder
ao abate, nos termos da alínea a) do nº 1 do artº. 23º do Código do IRC,
desde que sejam cumpridos os seguintes condicionalismos:

1. Comunicar previamente aquele facto - indicando o dia e local – aos
serviços competentes, para que os agentes de fiscalização possam, se
assim o entenderem, exercer o devido controle. Aquela comunicação
deverá ser feita com a devida antecedência, por forma a que seja possível
solicitar às entidades fiscais do país em que os bens se encontram
armazenados, se os serviços assim o entenderem, a confirmação da
referida destruição.

Abate ao ativo de existências armazenadas fora do território 
nacional – Inf. Vinculativa 1489/95 
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2. Elaboração de auto de destruição ou inutilização dos bens objeto de
abate, com indicação dos respetivos valores, quantidades e referências,
comprovado pelos responsáveis dos sectores de onde os bens eram
originários e testemunhado pela entidade que procedeu ao abate. Este
auto deverá, também, ser comprovado pelo Diretor Financeiro e por uma
entidade considerada idónea, que poderá ser um revisor oficial de contas.

3. Caso as autoridades fiscais do país em que os bens se encontram
armazenados exijam o cumprimento de outras formalidades para efeitos
do controlo do IVA relativo aos bens objeto de abate, deverão esses
elementos ser igualmente relevantes para efeitos de dedutibilidade em
IRC.

Abate ao ativo de existências armazenadas fora do território 
nacional – Inf. Vinculativa 1489/95 

PERDAS POR IMPARIDADE 
EM DÍVIDAS A RECEBER
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Art. 28.º – A n.º 1 al. a)

a) As que tiverem por fim a cobertura de créditos resultantes

da atividade normal que no fim do exercício possam ser

considerados de cobrança duvidosa e sejam evidenciados

como tal na contabilidade.

A Administração tributária tem tido uma interpretação
restritiva do conceito de “créditos resultantes da atividade
normal” limitando-os aos provenientes das transações
correntes de vendas e prestações de serviços.

97

Campo 718 - IMPARIDADES EM DÍVIDAS A RECEBER

Imparidade de dívidas a receber

Parecer nº 11/95, (do CEF) entende que os créditos
provenientes de:

- Adiantamentos a fornecedores;

- Juros de mora;

- Venda de imobilizado,

não são passíveis de ajustamento por riscos de cobrança.

• Com a Reforma do IRC os juros pelo atraso no pagamento
são passíveis de serem objeto de perdas por imparidade
fiscalmente aceites.

98

Campo 718 - IMPARIDADES EM DÍVIDAS A RECEBER



50

Perdas por imparidade em créditos

a) O devedor tenha pendente processo de execução, processo de
insolvência, processo especial de revitalização ou
procedimento de recuperação de empresas por via
extrajudicial ao abrigo do Sistema de Recuperação de
Empresas por Via Extrajudicial (SIREVE), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 178/2012, de 3 de agosto;

b) Os créditos tenham sido reclamados judicialmente ou em
tribunal arbitral

c) Os créditos estejam em mora há mais de seis meses desde a

data do respetivo vencimento e existam provas de terem sido

efetuadas diligências para o seu recebimento.
99

Campo 718 - IMPARIDADES EM DÍVIDAS A RECEBER

O montante anual acumulado da provisão para cobertura de
créditos em mora:

a) 25%, créditos em mora há mais de 6 e até 12 meses;

b) 50%, créditos em mora há mais de 12 e até 18 meses;

c) 75%, créditos em mora há mais de 18 e até 24 meses;

d) 100%, créditos em mora há mais de 24 meses.

- O registo do ajustamento (provisão) deverá respeitar o regime
da periodização económica, tal como resulta do disposto no
art.º 18.º do Código do IRC;

- As percentagens aplicam-se igualmente, aos juros pelo atraso 
no cumprimento das obrigações, em função da mora dos 
créditos a que correspondam. 100

Campo 718 - IMPARIDADES EM DÍVIDAS A RECEBER
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Perdas por imparidade de dívidas a receber

“o facto de um crédito se encontrar em mora há mais de 6

meses não é, por si só, um factor determinante para o

considerar de cobrança duvidosa. Assim, deve ser aceite como

custo, a constituição da provisão no exercício em que se

considerem os créditos como de cobrança duvidosa, atendendo

ao limite que compete a esse mesmo exercício.”, conforme
entendimento da Administração Fiscal (Saída Geral n.º 040645,
Proc. N.º 1333/95, de 23.10.95, da DSIRC).
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Campo 718 - IMPARIDADES EM DÍVIDAS A RECEBER

Não são considerados de cobrança duvidosa:

a) Os créditos sobre o Estado, Regiões Autónomas e autarquias locais

ou aqueles em que estas entidades tenham prestado aval;

b) Os créditos cobertos por seguro, com exceção da importância

correspondente à percentagem de descoberto obrigatório, ou por

qualquer espécie de garantia real;

c) Os créditos sobre pessoas singulares ou coletivas que detenham

mais de 10% do capital da empresa ou sobre membros dos seus

órgãos sociais, salvo nos casos previstos nas alíneas a) e b) do n.º 1;

d) Os créditos sobre empresas participadas em mais de 10% do

capital, salvo nos casos previstos nas alíneas a) e b) do n.º 1.

102

IMPARIDADES EM DÍVIDAS A RECEBER
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Perdas por imparidade de dívidas a receber

Exemplo de aplicação

A empresa X contabilizou em:
- ajustamentos de dívidas a receber 13 000
Correspondentes a:

- cliente A, em mora há 10 meses 6 000
- cliente B, participada em 15% pela X 5 000
- empregado C, em mora à 8 meses 2 000

Ajustamento aceite fiscalmente:
- 25% do saldo Cliente A = 1 500

CAMPO 718 – 11500,00
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• Inf. Vinculativa - Perdas por Imparidade em créditos  de 
cobrança duvidosa – processos PER 

- Dedutibilidade fiscal das perdas por imparidade 

• Quanto ao crédito relativo ao período de tributação de 2016, desde 
que resulte da atividade normal da entidade e não se encontre 
excecionado pelo n.º 3 do artigo 28.º - B do CIRC podem ser 
aceites como gasto nos termos do referido artigo 28.º - A do CIRC 
perdas por imparidade até ao máximo 100% do crédito, tendo em 
conta o risco de cobrança determinado pela requerente, no 
pressuposto de que os processo PER se encontre pendente neste 
período de tributação. 

• Relativamente ao crédito cujo vencimento ocorreu no período de 
tributação de 2015, caso se comprove a existência de um risco de 
incobrabilidade logo nesse período de tributação e se a empresa 
requerente não tiver contabilizado a respetiva perda por imparidade, 
pode não ser aceite como gasto fiscal a parte que deveria ter sido 
contabilizada nesse período, à luz do disposto na alínea c) do n.º 1 
do artigo 28.º - B do CIRC, conjugado com o artigo 18.º do mesmo 
Código. 

104

IMPARIDADES EM DÍVIDAS A RECEBER
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• Inf. Vinculativa - Perdas por Imparidade em créditos de cobrança 
duvidosa – processos PER 

- Dedutibilidade fiscal das perdas por imparidade 

• Se a requerente não estava obrigada à constituição da perda por 
imparidade já no período de tributação de 2015, é aceite para 
efeitos fiscais a perda por imparidade contabilizada no período de 
instauração dos processos PER, ou seja, no período de tributação 
de 2016, desde que resulte da atividade normal da entidade e não 
se encontre excecionado pelo n.º 3 do artigo 28.º - B do CIRC. 
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IMPARIDADES EM DÍVIDAS A RECEBER

Regime Fiscal das Depreciações e Regime Fiscal das Depreciações e 
AmortizaçõesAmortizações
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• É permitida a dedutibilidade fiscal de depreciações que tenham
sido contabilizadas como gastos mas não aceites em períodos
anteriores

• Sem a obrigatoriedade de proceder à regularização contabilística

• Foi também eliminada a obrigação de proceder à depreciação de
determinados bens por grupos homogéneos

Campo 763 - Depreciações e amortizações tributadas em exercícios anteriores 
(artigo 31.º-A n.º 3 CIRC): 

108

Assim, as depreciações contabilizadas que não tenham sido
dedutíveis por excederem as quotas máximas admitidas no
Decreto Regulamentar podem vir a ser aceites como custo em
períodos posteriores, sem ser necessário proceder à respetiva
regularização contabilística

Campo 763 - Depreciações e amortizações tributadas em exercícios anteriores 
(artigo 31.º-A n.º 3 CIRC): 
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A sociedade “XPTO, Lda” adquiriu em 2016, um bem que se encontra
registado na sua contabilidade como ativo fixo tangível, pelo valor de
10.000.

A taxa máxima de depreciação do bem, prevista no Decreto
Regulamentar, é 20%.

A sociedade amortizou o bem à taxa de 50%, durante os períodos de
2016 e 2017.

Qual o valor dedutível de amortização deste bem, para efeitos fiscais,
no período de tributação relativo a 2018 e 2019, se é que existe?

109

REGIME FISCAL DAS DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Valor de aquisição do bem:   10.000

Amortizações praticadas (contabilidade):
2016:    5.000  (10.000 X 50%)

2017:    5.000  (10.000 X 50%)

Amortizações aceites:
2016:    2.000  (10.000 X 20%)

2017:    2.000  (10.000 X 20%)

Enquadramento fiscal:

2016: acréscimo 3.000 no Q. 07 modelo 22  

2017: acréscimo 3.000 no Q. 07 modelo 22 

2018 e 2019: dedução 2.000 no Q. 07 modelo 22 

(campo 763)
110

REGIME FISCAL DAS DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
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• Métodos de cálculo das depreciações e amortizações (art. 
30.º): 

• Método da linha reta;

• Método do saldo decrescente;

• Se da aplicação de outro método resulte uma quota anual

de depreciação superior à quota máxima permitida no

decreto regulamentar, é necessário pedir autorização à AT

( n.º 3 do artigo 30.º do CIRC)

REGIME FISCAL DAS DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
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• Quotas mínimas de depreciação (artigo 31-A n.º 3.º CIRC): 

• Em regra, as quotas mínimas de depreciação ou
amortização que não sejam contabilizadas como gasto do
período de tributação a que respeitam não podem ser
deduzidas em qualquer outro

• A utilização de quotas de depreciação ou amortização
inferiores depende de comunicação à AT, efetuada até ao
termo do período de tributação, na qual se identifiquem as
quotas a praticar e as razões que justificam a respetiva
utilização. – n.º 5

REGIME FISCAL DAS DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
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Para bens adquiridos em estado de uso, de componentes de
grandes reparações e beneficiações ou de benfeitorias as
depreciações são calculadas, com base no período de
utilidade esperada (art. 31.º n.º 6).

113

REGIME FISCAL DAS DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Não são aceites como gasto fiscal as depreciações (artº 34º)

a) De elementos do ativo não sujeitos a deperecimento;

b) De imóveis na parte correspondente ao valor do terreno. No caso de
desconhecimento do valor do terreno, deve ser-lhe atribuído 25% do valor
global;

c) Que resultam da utilização de taxas de amortização superiores às previstas
legalmente;

d) As praticadas para além do período máximo de vida útil, que corresponde
ao período que se deduz das taxa mínima;

e) As reintegrações das viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, na parte
correspondente ao valor de aquisição ou de reavaliação excedente ao
valor a definir por portaria, bem como dos barcos de recreio e aviões de
turismo e todos os encargos com estes relacionados, desde que tais bens
não estejam afetos à exploração de serviço público de transportes ou não
se destinem a ser alugados no exercício da atividade normal do sujeito
passivo

114

REGIME FISCAL DAS DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
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Portaria n.º 467/2010, de 07/07

Para viaturas adquiridas em períodos de tributação que se iniciem em 1 de 
janeiro de 2016 ou após essa data, são aplicáveis os seguintes limites:
€ 62.500, para veículos movidos exclusivamente a energia elétrica;
€ 50.000, para veículos híbridos plug-in;
€ 37.500, para veículos movidos a GPL ou GNV

A sociedade “Automóveis e Viaturas, Lda” adquiriu em 2017, uma
viatura ligeira de passageiros a gasolina que se encontra registada na
sua contabilidade como ativo fixo tangível, pelo valor de € 42.000,00.

Taxa de depreciação praticada - 20%.

Qual o valor dedutível de depreciação deste bem, para efeitos fiscais,
no período de tributação relativo a 2019?

•Correção a efetuar no Quadro 07 do período de 2019:

•Campo 719 → acréscimo de 4.160 = (42.000 x 20%) – (25.000 x 20%),

116

REGIME FISCAL DAS DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
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A empresa ABC, SA, adquiriu em 2012, uma viatura ligeira de

passageiros por € 80.000, tendo vindo a praticar uma depreciação

contabilística à taxa de 12.5%

Correção a efetuar no Quadro 07 do período de 2019:

Campo 719 → acréscimo de 6.875 = (80.000 x 12.5%) – (25.000 x 12,5%),

REGIME FISCAL DAS DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Dúvidas acerca da dedutibilidade fiscal do valor das depreciações
reconhecidas contabilisticamente, relativas a viaturas ligeiras de passageiros
e certas categorias de viaturas ligeiras de mercadorias, quando a empresa
estima o valor residual :
1. O n.º 2 do art.º 31.º do CIRC, e o n.º 5 do art.º 2.º do DR n.º 25/2009,
estabelecem, designadamente, que, para efeitos da determinação do valor
depreciável ou amortizável, se deduz o valor residual.
2. Deste modo, o valor depreciável ou amortizável de um ativo obtém-se
deduzindo ao custo de aquisição o valor residual.
3. Porém, face ao disposto na alínea e) do n.º 1 do art.º 34.º do CIRC, o custo
de aquisição aceite para efeitos fiscais não pode ser superior ao constante
na Portaria n.º 467/2010, de 7 de julho, alterada pela Lei n.º 82-D/2014, de
31 de dezembro, pelo que não são fiscalmente dedutíveis as depreciações
das viaturas ligeiras de passageiros ou mistas na parte correspondente ao
custo de aquisição que excede o montante definido na referida portaria.
4. Caso seja estimado um valor residual para a viatura, o mesmo é deduzido
ao custo de aquisição para efeitos de determinação da depreciação, quer
contabilística, quer fiscal.

Valor residual – VLP (of. Circulado 20203 de 2019/01/25
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5. Atendendo a que, para efeitos fiscais, o custo de aquisição depreciável se
encontra limitado aos montantes definidos na referida Portaria n.º
467/2010, por força do disposto na alínea e) do n.º 1 do art.º 34 do CIRC, o
valor residual a deduzir àquele montante deve ser o que corresponde à
proporção entre o valor residual estimado pela empresa e o custo de
aquisição da viatura.

6. A título exemplificativo, temos que:
i) Na determinação da depreciação contabilística, ao custo de aquisição da
viatura (no caso, €100.000,00) deduz-se o valor residual (no caso €
50.000,00) de acordo com o parágrafo 53 da NCRF 7, procedendo-se à
imputação do valor obtido (quantia depreciável) durante a vida útil
estimada para o mesmo (no caso em apreço, ao longo dos 4 anos), no
montante de € 12.500,00:
Custo de aquisição: € 100.000,00
Valor residual estimado pela entidade: € 50.000,00
Quantia depreciável (contabilística) = € 100.000,00 - € 50.000,00 = €
50.000,00
Depreciação contabilística (anual) = € 50.000,00/4 = € 12.500,00

Valor residual – VLP (of. Circulado 20203 de 2019/01/25

ii) Na determinação da depreciação fiscal, ao custo de aquisição da viatura
definido na Portaria n.º 467/2010, alterada pela Lei n.º 82-D/2014, de 31 de
dezembro, (no caso em apreço, € 25.000,00), deduz-se o valor residual de
acordo com a alínea b) do n.º 2 do art.º 31.º do CIRC conjugado com o n.º 5 do
art.º 2.º e n.º 1 do art.º 3.º do D. R. n.º 25/2009, mas na proporção
(percentagem) que o valor residual estimado pela entidade, representa no
custo de aquisição da viatura, aplicando-se, de seguida, a taxa de depreciação
prevista na tabela anexa ao D.R. n.º 25/2009 (que no caso é 25%):

Custo de aquisição: € 100.000,00
Valor residual estimado pela entidade: € 50.000,00
Peso do valor residual no custo de aquisição (valores contabilísticos):
50.000,00/100.000,00 = 50% (no caso em apreço, o valor residual estimado pela
entidade corresponde a 50% do valor de aquisição)
Custo de aquisição aceite para efeitos fiscais (Portaria n.º 467/2010): € 25.000,00
Valor residual “ajustado” (a considerar para efeitos fiscais): 50%* € 25.000,00 = €
12.500,000
Valor depreciável = € 25.000,00 - € 12.500,00 € = € 12.500,00
Depreciação anual = € 12.500,00 * 25%= € 3.125,00

Valor residual – VLP (of. Circulado 20203 de 2019/01/25
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7. Assim, e em síntese, se o sujeito passivo tiver estimado um valor residual
para uma viatura ligeira de passageiros ou mista e se o respetivo custo de
aquisição for superior ao que consta da Portaria n.º 467/2010, de 7 de julho,
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 82-D/2014, de 31 de dezembro, o
valor residual a deduzir ao custo de aquisição fiscalmente depreciável é o
que corresponder à proporção entre o valor residual estimado pelo sujeito
passivo e o custo de aquisição da viatura.

Valor residual – VLP (of. Circulado 20203 de 2019/01/25

122

Elementos de reduzido valor (artigo 33.º CIRC): 

É aceite a dedução, no período de tributação do respetivo
custo de aquisição ou de produção, exceto quando façam
parte integrante de um conjunto de elementos que deva
ser depreciado ou amortizado como um todo,
relativamente a elementos do ativo sujeitos a
deperecimento cujos custos unitários não ultrapassem um
valor que é atualizado para € 1.000,00

REGIME FISCAL DAS DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
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PROVISÕES

124

a) As que se destinem a fazer face a obrigações e encargos derivados de
processos judiciais em curso por factos que determinariam a
inclusão daqueles entre os gastos do período de tributação;

b) As que se destinem a fazer face a encargos com garantias a clientes
previstas em contratos de venda e de prestação de serviços;

c) As provisões técnicas constituídas obrigatoriamente, por força de
normas emanadas pelo Instituto de Seguros de Portugal, de
carácter genérico e abstrato, pelas empresas de seguros sujeitas à
sua supervisão e pelas sucursais em Portugal de empresas
seguradoras com sede em outro Estado membro da União
Europeia;

d) As que, constituídas pelas empresas pertencentes ao sector das
indústrias extrativas ou de tratamento e eliminação de resíduos, se
destinem a fazer face aos encargos com a reparação dos danos de
carácter ambiental dos locais afetos à exploração, sempre que tal
seja obrigatório e após a cessação desta, nos termos da legislação
aplicável.

Perdas por Imparidades /ProvisõesCampo 721 - Provisões não dedutíveis ou para além do s limites 
legais
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O n.º 5 deste art. 39º impõe limitações anuais ao montante da
provisão para garantia a clientes, ao afirmar:

O montante anual da provisão para garantias a clientes a que

refere a alínea b) do n.º 1 é determinado pela aplicação às

vendas e prestações de serviços sujeitas a garantia efetuadas

no período de tributação de uma percentagem que não pode

ser superior à que resulta da proporção entre a soma dos

encargos derivados de garantias a clientes efetivamente

suportados nos últimos três períodos de tributação e a soma

das vendas e prestações de serviços sujeitas a garantia

efetuadas nos mesmos períodos.

Campo 721 - Provisões não dedutíveis ou para além do s limites 
legais

Uma empresa que comercializa eletrodomésticos apurou 2017, 2018
e 2019 os seguintes montantes em termos de vendas e de custos de
garantia:

Vendas Custos de garantia
2017 € 110.000 € 5.500

2018 € 70.000 € 3.500

2019 € 120.000 € 6.000

Sabendo que em 2019, as vendas ascenderam a € 120.000 e que
efetuou uma provisão para garantias de clientes de € 10.000, será
que a empresa terá de proceder a alguma correção para efeitos de
determinação do lucro tributável?

126

Campo 721 - Provisões não dedutíveis ou para além do s limites 
legais
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Somatório das vendas Somatório dos custos de garantia

300.000                                                           15.000

Provisão fiscalmente aceite em n     

15.000 / 300.000 = 5%     

120.000 * 5% = 6.000                 
Provisão contabilizada = 10.000

Acresce 4.000 no Quadro 07 da declaração modelo 22 (campo 
721)

127

Campo 721 - Provisões não dedutíveis ou para além do s limites 
legais

128

Créditos Incobráveis
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Não têm tratamento neste art. 41º do CIRC, os créditos com risco
incobrabilidade em foi reconhecida a respetiva perda por imparidade
até perfazer 100% do valor do crédito, e esta foi fiscalmente aceite,
nos termos dos arts. 35º e 36º do CIRC, quando verificada a
incobrabilidade efetiva.

A aplicação do art. 41º do CIRC só ocorre quando os créditos se
tornam incobráveis sem que tenha sido reconhecida,
contabilisticamente, a perda por imparidade por não se ter verificado
antes risco de incobrabilidade ou dizer respeito a outros créditos, ou
tendo sido reconhecida não tenha reunido as condições para sua
aceitação fiscal, ou ainda a perda por imparidade embora reconhecida
e admitida fiscalmente não cubra a totalidade da dívida.

CRÉDITOS INCOBRÁVEIS – ART.º 41.º

a) Em processo de execução, após o registo a que se refere a alínea b) do n.º 2 do
artigo 717.º do Código de Processo Civil;

b) Em processo de insolvência, quando a mesma for decretada de caráter limitado
ou quando for determinado o encerramento do processo por insuficiência de
bens, ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 230.º e do artigo 232.º, ambos do
CIRE, ou após a realização do rateio final, do qual resulte o não pagamento
definitivo do crédito;

c) Em processo de insolvência ou em PER, quando seja proferida sentença de
homologação do plano de insolvência ou do plano de recuperação que preveja
o não pagamento definitivo do crédito;

e) No âmbito de litígios emergentes da prestação de serviços públicos essenciais,
após decisão arbitral;

f) Nos termos do regime jurídico da prestação de serviços públicos essenciais, os
créditos se encontrem prescritos e o seu valor não ultrapasse o montante de €
750.

g) Quando for celebrado e depositado na Conservatória do Registo Comercial
acordo sujeito ao Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas (RERE)
que cumpra com o disposto no n.º 3 do artigo 27.º do RERE e do qual resulte o
não pagamento definitivo do crédito

• Não dependente da existência de prova da comunicação ao devedor

CRÉDITOS INCOBRÁVEIS – ART.º 41.º
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Realizações de Utilidade Social

São dedutíveis os gastos do período de tributação, incluindo

depreciações ou amortizações e rendas de imóveis, relativos à

manutenção facultativa de creches, lactários, jardins-de-infância,

cantinas, bibliotecas e escolas, bem como outras realizações de utilidade

social como tal reconhecidas pela AT, feitas em benefício do pessoal ou

dos reformados da empresa e respetivos familiares, desde que tenham

carácter geral e não revistam a natureza de rendimentos do trabalho

dependente ou, revestindo-o, sejam de difícil ou complexa

individualização relativamente a cada um dos beneficiários

Realizações de utilidade social não dedutíveis (art . 43º do CIRC)
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Realizações de utilidade social não dedutíveis (art . 43º do CIRC)

Inf. vinculativa - Processo: 2321/2017, sancionado por Des pacho da SDG,
de 28 de julho de 2017 – jantar de Natal dos colaboradores:

• Foram suscitadas dúvidas sobre o enquadramento fiscal de despesas
efetuadas por uma empresa com almoços convívio entre os funcionários,
incluindo o jantar de Natal, e com a colocação à disposição dos mesmos, de
água, café, snacks, sumos e fruta.

• Os gastos incorridos pela empresa com almoços convívio entre os
trabalhadores, incluindo o jantar de Natal, podem ser considerados
realizações de utilidade social e, como tal, ser dedutíveis fiscalmente, nos
termos do n.º 1 do artigo 43.º do CIRC, uma vez que: revestem caráter geral
(ou seja, são extensivos a todos os trabalhadores da empresa, não sendo
atribuídos apenas a um grupo restrito) e visam o bem-estar dos
trabalhadores.

Realizações de utilidade social não dedutíveis (art . 43º do CIRC)

São igualmente considerados gastos do período de tributação, até ao limite de

15 % das despesas com o pessoal contabilizadas a título de remunerações,

ordenados ou salários respeitantes ao período de tributação, os suportados

com:

a) Contratos de seguros de acidentes pessoais, bem como com contratos de

seguros de vida, de doença ou saúde, contribuições para fundos de pensões e

equiparáveis ou para quaisquer regimes complementares de segurança social,

que garantam, exclusivamente, o benefício de reforma, pré-reforma,

complemento de reforma, benefícios de saúde pós-emprego, invalidez ou

sobrevivência a favor dos trabalhadores da empresa;

b) Contratos de seguros de doença ou saúde em benefício dos trabalhadores,

reformados ou respetivos familiares.
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Realizações de utilidade social não dedutíveis (art . 43º do CIRC)

• A aceitação destes gastos depende da verificação das condições referidas no
n.º 4 do art.º 43.º do CIRC

• Sendo importante analisar sobretudo as condições de generalidade e
objetividade;

• Os benefícios devem ser estabelecidos para a generalidade dos trabalhadores
permanentes da empresa ou no âmbito de instrumento de regulamentação
coletiva de trabalho para as classes profissionais onde os trabalhadores se
inserem;

• Os benefícios devem ser estabelecidos segundo um critério objetivo e idêntico
para todos os trabalhadores ainda que não pertencentes à mesma classe
profissional, salvo em cumprimento de instrumentos de regulamentação
coletiva

Realizações de utilidade social não dedutíveis (art . 43º do CIRC)

Inf. Vinculativa - 3139/2017, sancionado por Despacho da Di retora de
Serviços, de 10 de abril de 2018.

Questão em apreço prende-se com o enquadramento fiscal de um seguro
de saúde a atribuir aos colaboradores da empresa .
No caso concreto, seria atribuída aos gerentes e diretores uma apólice de
maior cobertura e maior capital e, aos colaboradores que estivessem no
quadro há mais de um ano, seria atribuída uma apólice de menor cobertura e
de menor capital.

É, portanto, de concluir que os contratos de seguros de saúde apresentados
não cumprem os requisitos previstos no n.º 4 do artigo 43.º, mormente o
constante da alínea b), uma vez que os benefícios não foram estabelecidos
segundo um critério idêntico para todos os trabalhadores e que tal diferença
não resulta do instrumento de regulamentação coletiva de trabalho aplicável
à requerente.

Assim, os gastos suportados com tais contratos de seguros não são
fiscalmente dedutíveis, nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 43.º do
Código do IRC.
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Realizações de utilidade social não dedutíveis (art . 43º do CIRC)

Informação vinculativa da AT - processo n.º 2957/2008, desp acho DG 2008-
10-22 - Opção entre diferentes benefícios

• Num programa em que é dada a possibilidade de escolha entre
diferentes benefícios, a todos os trabalhadores da empresa, sem
qualquer distinção (quer integrem os respetivos quadros à data da
entrada em vigor do programa quer venham a ser admitidos
posteriormente), dentro de um limite estabelecido, entre os elencados
no n.º 2 do artigo 43.º, podem considerar-se cumpridas as condições
estabelecidas nas alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 43.º do CIRC.

• A dedutibilidade fiscal, nos termos do n.º 2 do artigo 43.º do CIRC, não
fica prejudicada caso hajam trabalhadores que não pretendam ser
abrangidos por qualquer um dos benefícios, desde que comuniquem
tal intenção à empresa por escrito e desde que cumpridas as demais
condições estabelecidas pelo n.º 4.

Processo: 695/1996, despacho de 1996.06.21 do SEAF

Para efeitos do limite previsto no nº2 do artigo 43º (atual art.º 43.º)

do Código do IRC, são consideradas despesas com o pessoal todas as

despesas que, tendo a natureza genérica de remunerações, sejam

objeto de descontos obrigatórios para a Segurança Social ou para

qualquer regime substitutivo.

Amplitude do conceito de despesas com pessoal,
para efeitos do limite do nº2 do artigo 43º do CIRC
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REGIME DAS MAIS E MENOS VALIAS

140

Abrange os ganhos obtidos ou as perdas sofridas mediante transmissão
onerosa e, bem assim, os derivados de sinistros ou os resultantes da
afetação permanente daqueles elementos a fins alheios à atividade
exercida, respeitantes a:

a)Ativos fixos tangíveis, ativos intangíveis, ativos biológicos não
consumíveis e propriedades de investimento, ainda que qualquer destes
ativos tenha sido reclassificado como ativo não corrente detido para
venda;

b) Instrumentos financeiros, com exceção dos reconhecidos pelo justo
valor nos termos das alíneas a) e b) do n.º 9 do artigo 18.º.

Regime das Mais-Valias e menos-valias
Regime das Mais-Valias e Menos Valias – Art.º 46.º
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Para efeitos fiscais apenas concorrem para a formação do lucro tributável,

as mais e menos valias fiscais realizadas, pelo que:

Menos valias contabilísticas → são acrescidas no campo 736

Mais valias contabilísticas → são deduzidas no campo 767

Campos 736 e 767: mais e menos valias contabilísticas

MVf /mvf = VR – (Vaq. – Aaaq- Perdas por imparidade
fiscalmente aceites) x Coef.

Em que:

MVf /mvf = mais-valia fiscal ou menos valia fiscal

VR = valor de realização

Vaq. = valor de aquisição

AAaq = amortizações acumuladas sobre o valor de aquisição 
fiscalmente aceites. (incluindo quotas perdidas)

Coef. = coeficiente de desvalorização monetária.

142

Regime das Mais-Valias e Menos Valias – Art.º 46.º
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Estabelece-se também que, para efeitos de determinação das mais-
valias e menos-valias fiscais , apenas relevam as depreciações ou
amortizações que tenham sido fiscalmente aceites , sem prejuízo das
quotas mínimas

Regime das Mais-Valias e Menos Valias  

A diferença positiva entre as mais-valias e as menos-valias é considerada em 
50% do seu valor, desde que:

1. os elementos do imobilizado corpóreo tenham sido detidos por um período 
não inferior a um ano;

2. o valor de realização correspondente à totalidade dos elementos 
transmitidos seja reinvestido na aquisição, fabricação ou construção de:

– Ativos fixos tangíveis, ativos intangíveis, ativos biológicos não 
consumíveis, com exceção dos bens adquiridos em estado de uso a 
sujeito passivo de IRS ou IRC com o qual existam relações especiais nos 
termos definidos no n.º 4 do artigo 63.

3. O reinvestimento ocorra:

• no exercício anterior ao da realização, ou

• no próprio exercício da realização, ou

• até ao fim do segundo exercício seguinte ao da realização.

4 - Não são suscetíveis de beneficiar deste regime as propriedades de
investimento, ainda que reconhecidas na contabilidade como ativo fixo
tangível.

144

Regime das Mais-Valias e Menos Valias – Reinvestimen to Art.º 48.º -
Alienação de AFT, A, Intangíveis e Ativos biológico s não consumíveis



73

Exercício

Em 2019 a empresa efetuou a venda de 2 elementos do ativo fixo 
tangível:

- Um, alienado por 30.000,00, com mais valias: contabilística de 
15.000,00 e fiscal de 12.000,00;

- Outro alienado por 20.000,00, com menos valia contabilística e fiscal 
de 2000,00.

Resolução:

- A deduzir:

- Mais valia contabilística (campo 767) – 15.000,00;

- A Acrescer:

- Menos valia contabilística (campo 736) – 2.000,00

- 50% da dif. positiva entre as mais e menos valias com intenção de 
reinvestimento (campo 740): 5.000,00

- Valor a reinvestir: € 50.000,00

Não sendo concretizado, total ou parcialmente, o 

reinvestimento:

– considera-se como ganho desse exercício, respetivamente, a 

diferença ou a parte proporcional da diferença não incluída 

no lucro tributável;

– majorada em 15%. (art. 48º n.º 6)

– Campo 741 – 5750,00 (na sequência do exercício anterior)

146

Regime das Mais-Valias e Menos Valias – Reinvestimen to Art.º 48.º -
Alienação de AFT, A, Intangíveis e Ativos biológico s não consumíveis
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Eliminação Dupla Tributação Económica

Requisitos:

a)O sujeito passivo detenha direta ou indiretamente, uma
participação não inferior a 10% do capital social ou dos direitos de
voto da entidade que distribui os lucros ou reservas:

b)A participação tenha sido detida, de modo ininterrupto, durante
o ano anterior à distribuição dos lucros ou, se detida há menos
tempo, desde que a participação seja mantida durante o tempo
necessário para completar aquele período;

c)A entidade beneficiária não seja abrangida pelo regime da
transparência fiscal;

Eliminação da dupla tributação económica de lucros distribuídos – 51.º
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Requisitos: :

d)A entidade que distribui os lucros ou reservas esteja sujeita e
não isenta de IRC, ou sujeita ao imposto especial de jogo (art. 7º
do CIRC), ou caso seja residente noutro Estado Membro que esteja
sujeita a um dos impostos enumerados na Parte B do anexo I da
Diretiva n.º 2011/96/UE, do Conselho, de 30 de novembro
(Diretiva “Mães-Afiliadas”) e a taxa legal aplicável à entidade não
seja inferior 60% da taxa de IRC prevista no n.º 1 do art. 87º do
CIRC ;

e)A entidade que distribui os lucros não pode ser entidade
residente em país, território ou região que se encontre sujeito um
regime fiscal claramente mais favorável (constante da Portaria dos
“paraísos fiscais”).

Eliminação da dupla tributação económica de lucros distribuídos – 51.º

Condições adicionais à aplicação deste mecanismo de eliminação
da dupla tributação económica, quanto aos lucros e reservas
distribuídos (n.º 10 do art. 51º do CIRC ):

a)Não podem corresponder a gastos dedutíveis para a entidade
que distribui os lucros;

b)Terão de ser distribuídos por entidades sujeitas e não isentas de
imposto sobre o rendimento ou, quando aplicável, provenham de
rendimentos sujeitos e não isentos de imposto sobre o rendimento
nas sociedades subafiliadas, salvo quando a entidade que distribuí
os lucros ou reservas seja residente num Estado Membro da União
Europeia ou um Estado Membro do Espaço Económico Europeu;

Eliminação da dupla tributação económica de lucros distribuídos – 51.º
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Quando a distribuição de lucros e reservas seja efetuada por
entidade residente fora de território nacional e não estejam
preenchidos os requisitos para a eliminação da dupla tributação
económica, tais lucros e reservas podem ainda beneficiar do
crédito de imposto por dupla tributação internacional previsto nos
arts. 91º e 91º A do CIRC.

Eliminação da dupla tributação económica de lucros distribuídos – 51.º

Em maio de 2019 a empresa XZ,SA recebeu lucros, no valor de € 50.000

relativos a uma participação de capital que detém na empresa ABC, Lda, a

qual representa 30% do capital desta, detendo esta participação desde

outubro de 2015

Consequências:

- Estes rendimentos estão excluídos de tributação por aplicação do artigo 51.º 

do CIRC

- Dedução no Campo 771 - € 50.000

Campo 771 - Eliminação da dupla tributação económica  de lucros e 
reservas distribuídos (art.ºs 51.º e 51.º -D) 
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153

Também fazendo parte do regime de participation exemption, a par

com o art. 51.º do CIRC, o art. 51.º-C prevê o regime aplicável às

mais-valias e menos valias realizadas com a transmissão de partes

sociais.

Eliminação da tributação das mais-valias e menos va lias 

realizadas com a transmissão onerosa de partes soci ais

154

Eliminação de Dupla Tributação económica

Não concorrem para a determinação do lucro tributável dos
sujeitos passivos com sede e direção efetiva em território
português:
- as mais-valias e as menos-valias realizadas mediante transmissão
onerosa de partes sociais detidas ininterruptamente no ano
anterior, desde que verificadas as seguintes condições à data da
respetiva transmissão onerosa:

a)A participação detida (direta ou indiretamente) pelo sujeito
passivo alienante não seja inferior a 10% do capital social ou dos
direitos de voto da entidade participada;

b)A entidade alienante não seja abrangida pelo regime da
transparência fiscal;

Eliminação da tributação das mais-valias e menos va lias 

realizadas com a transmissão onerosa de partes soci ais
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c) A entidade participada esteja sujeita e não isenta de IRC, ou
sujeita ao imposto especial de jogo (art. 7º do CIRC), ou caso
seja residente noutro Estado Membro que esteja sujeita a um
dos impostos enumerados na Parte B do anexo I da Diretiva n.º
2011/96/UE, do Conselho, de 30 de novembro (Diretiva “Mães-
Afiliadas”) e a taxa legal aplicável à entidade não seja inferior
60% da taxa de IRC prevista no n.º 1 do art. 87º do CIRC;

d) A entidade participada não pode ser entidade residente em
país, território ou região que se encontre sujeito um regime
fiscal claramente mais favorável (constante da Portaria dos
“paraísos fiscais”). c

Eliminação da tributação das mais-valias e menos va lias realizadas 
com a transmissão onerosa de partes sociais

156

Eliminação de Dupla Tributação económica

2019 4641 – PIV 16352, sancionado por despacho de 20 19-10-24, da 
Diretora de Serviços do IRC 

A entidade requerente sociedade unipessoal ”A” vem solicitar informação
vinculativa sobre a aplicação da isenção prevista no artigo 51.º-C do
Código do IRC (CIRC) às mais-valias resultantes da alienação da quota
de 100% que detém na sociedade unipessoal “B”, desde abril de 2016,
ou seja, desde a sua constituição.

Face ao objeto social da entidade que vai ser alienada, há que ter em
conta a norma constante do n.º 4 do artigo 51º-C do CIRC que dispõe
que, na transmissão onerosa de partes sociais "quando o valor dos bens
imóveis ou dos direitos reais sobre imóveis situados em território
português, com exceção dos bens imóveis afetos a uma atividade de
natureza agrícola, industrial ou comercial que não consista na compra e
venda de bens imóveis, represente, direta ou indiretamente, mais de 50%
do ativo.", as mais-valias e as menos-valias obtidas concorrem para a
determinação do lucro tributável.

Eliminação da tributação das mais-valias e menos va lias 

realizadas com a transmissão onerosa de partes soci ais
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Eliminação de Dupla Tributação económica

2019 4641 – PIV 16352, sancionado por despacho de 20 19-10-24, da 
Diretora de Serviços do IRC 

Ou seja, verificadas estas condições relativamente à sociedade alienada,
não é aplicável o regime às mais-valias ou menos-valias da transmissão
da participação social.

Assim, as mais-valias que venham a ser apuradas pela entidade
requerente “A” com a alienação da participação de 100% na sociedade
“B” não concorrerão para a determinação do lucro tributável nos termos
do n.º 1 do artigo 51º-C do Código do IRC, desde que, na sociedade a
alienar (“B”), não se verifiquem as condições previstas no n.º 4 do artigo
51º-C do Código do IRC.

Eliminação da tributação das mais-valias e menos va lias 

realizadas com a transmissão onerosa de partes soci ais

Ajustamento positivo
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159

Ajustamento positivo (art. 64º do CIRC)

Os alienantes e adquirentes de direitos reais sobre bens imóveis
devem adoptar, para efeitos da determinação do lucro tributável nos
termos do presente Código, valores normais de mercado que não
poderão ser inferiores aos valores patrimoniais tributários definitivos
que serviram de base à liquidação do imposto municipal sobre as
transmissões onerosas de imóveis (IMT) ou que serviriam no caso de
não haver lugar à liquidação deste imposto.

O adquirente, deixa de poder registar o imóvel pelo VPT ,
inscrevendo essa informação no dossier fiscal, a qual é relevante
para a determinação de qualquer resultado tributável em IRC,
nomeadamente para efeitos de cálculo da mais-valia fiscal numa
futura transmissão

• Quem os adquire tem direito a considerar para efeitos fiscais o valor
patrimonial tributário (VPT), quando for superior ao valor do contrato
de compra, na medida em que, nos termos do n.º 2 deste art. 64º
«Sempre que, nas transmissões onerosas previstas no número
anterior, o valor constante do contrato seja inferior ao valor
patrimonial tributário definitivo do imóvel, é este o valor a considerar
pelo alienante e adquirente, para determinação do lucro tributável.»
(sublinhado nosso), sendo que nos termos da alínea b) do n.º
seguinte, o sujeito passivo adquirente adota o valor patrimonial
tributário definitivo para a determinação de qualquer resultado
tributável em IRC relativamente ao imóvel.

• Naturalmente, sempre que se verificar essa diferença positiva entre o
VPT definitivo e o custo de aquisição ou de construção, o sujeito
passivo adquirente deve comprovar no processo de documentação
fiscal previsto no artigo 130º do código, o tratamento contabilístico e
fiscal dado ao imóvel, conforme refere o n.º 5 do art. 64º. Correcção
monetária????

Campo - 745/772 - Correção VPT
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Exemplo:

A empresa ABC, Lda, vendeu um imóvel dos seus inventários
pelo valor de €200.000,00, cujo VPT ascende a € 230.000,00.

Resolução:

CF positiva – campo 745 - € 30.000,00

Campo - 745/772 - Correção VPT

Dedução de PrejuízosDedução de Prejuízos
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Prejuízos gerados até 2009 – 6 anos

Prejuízo gerado em 2010 e 2011 – 4 anos

Prejuízo gerado em 2012 e 2013 – 5 anos

Prejuízo gerado em 2014 a 2016 – 12 anos

Prejuízo gerado a partir de 2017 – PME (12 anos) e não PME (5 
anos) 

Dedução de prejuízos fiscais

163

Dedução de prejuízos – art.º 52.º

Período de 
apuramento 
do prejuízo

Período de dedução
(n.º de anos)

Período limite para 
dedução do prejuízo

Não PME PME Não PME PME

2008 6 6 2014 2014

2009 6 6 2015 2015

2010 4 4 2014 2014

2011 4 4 2015 2015

2012 5 5 2017 2017

2013 5 5 2018 2018

2014 12 12 2026 2026

2015 12 12 2027 2027

2016 12 12 2028 2028

A partir de

2017

5 12 2022 2029

Elaboração: Dr. Pinheiro Pinto

Dedução de prejuízos – art.º 52.º
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Limite na dedução de prejuízos

A dedução a efetuar em cada um dos períodos de tributação não pode exceder:

– 70% do lucro tributável (2014 e ss)

Exemplo:

2018 – PEF (130.000,00)

2019 – LT 100.000,00

Valor da dedução de prejuízos = € 100.000*70% = € 70.000

MC = €100.000 - € 70.000 = € 30.000

Dedução de prejuízos fiscais

165

Dedução de prejuízos – art.º 52.º

Com a redação dada ao n.º 8 deste art. 52º do CIRC pela Lei de
Reforma do IRC apenas alteração da titularidade de mais de 50%
do capital social ou da maioria dos direitos de voto, pode resultar
na perda da possibilidade de dedução de prejuízos fiscais
gerados em períodos de tributação anteriores.

Também neste caso a avaliação se há perda de dedução, se faz
por comparação entre a situação da entidade à data do termo do
período de tributação em que é efetuada a dedução, e a situação
existente no termo do exercício em que foram obtidos os
prejuízos.

Dedução de prejuízos fiscais

166

Dedução de prejuízos – art.º 52.º
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167

Taxas

168

• Taxa geral de IRC de 21%

• SP qualificados como pequena e média empresa, nos 

primeiros 15.000, a taxa a aplicar é de 17%, sendo o 

excedente a 21%

• Não residentes = 25%

• Entidades sem fins lucrativos = 21%

• Derrama Estadual passa a escalões : 1.500.000, 7.500.000 e 

35.000.000, aos quais se aplica as taxas de 3%, 5% e 7%.

TaxasTAXAS – 87.º 
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Tributações autónomas

A tributação das despesas não documentadas 
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171171

Despesas não documentadas - n.º 1 do artigo 88.º do Código do IRC:

 as despesas não documentadas são tributadas autonomamente, à 

taxa de 50%, sem prejuízo da sua não consideração como gastos 

nos termos do artigo 23.º do mesmo Código

 esta taxa é elevada para 70% nos casos em que tais despesas sejam 

efetuadas por sujeitos passivos total ou parcialmente isentos, ou 

que não exerçam, a título principal, atividades de natureza 

comercial, industrial ou agrícola.

Tributações Autónomas - ART.º 88.º

172172

Atenção à necessidade de efetuar uma correta distinção entre este tipo

de despesas e os encargos que não se encontrem devidamente

documentados e que estejam a afetar o resultado líquido do período:

Despesas não documentadas - não têm qualquer suporte

documental

Encargos não devidamente documentados - têm um documento

emitido por entidade externa, mas não reúne todas as condições

legais exigidas

Tributações Autónomas - ART.º 88.º
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Viaturas Ligeiras de Passageiros

Os encargos com viaturas ligeiras de passageiros, motos ou
motociclos, excluindo veículos elétricos, passam a estar
sujeitos a tributação autónoma às taxas de:

–10% - custo de aquisição for inferior a €25.000;

–27,5%, - custo de aquisição for igual ou superior a € 25.000
mas inferior a € 35.000;

–35%, - custo de aquisição for igual ou superior a € 35.000

–A tributação autónoma deixa de ser aplicável a despesas
incorridas por estabelecimentos estáveis situados fora de
Portugal, relativas à atividade exercida por seu intermédio.

Tributações Autónomas - ART.º 88.º
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• No caso de viaturas ligeiras de passageiros híbridas plug-in, as
taxas referidas nas alíneas a), b) e c) do n.º 3 são,
respetivamente, de 5 %, 10 % e 17,5 %.

• No caso de viaturas ligeiras de passageiros movidas a GPL ou
GNV, as taxas referidas nas alíneas ), b) e c) do n.º 3 são,
respetivamente, de 7,5 %, 15 % e 27,5 %.

Tributações Autónomas - ART.º 88.º

176176

 Conceito de encargos relacionados com viaturas ligeiras de 

passageiros, motos e motociclos:

 depreciações, 

 rendas ou alugueres, 

 seguros, 

 manutenção e conservação, 

 combustíveis e 

 impostos incidentes sobre a sua posse ou utilização.

Tributações Autónomas - ART.º 88.º
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177177

Exclusão de Tributação Autónoma

 Estão excluídos os encargos relacionados com viaturas ligeiras de

passageiros, motos e motociclos:

 afetos à exploração de serviço público de transportes,

destinados a serem alugados no exercício da atividade normal

do sujeito passivo,

 viaturas automóveis relativamente às quais tenha sido celebrado

o acordo previsto no n.º 9 da alínea b) do n.º 3 do artigo 2.º do

Código do IRS.

Tributações Autónomas - ART.º 88.º

178178

Dúvidas: 

 serviços de transporte de passageiros prestados pelos hotéis e
agências de viagens como sejam transferes e pequenos circui tos
turísticos , prestados exclusivamente aos seus clientes e realizados em
veículos ligeiros de passageiros de sua propriedade:

 considera-se que tais serviços se encontram no âmbito da atividade
normal do sujeito passivo , porquanto a utilização das viaturas relaciona-
se diretamente com a atividade por eles desenvolvida, sendo esses
serviços cobrados e faturados aos clientes, pelo que não há sujeição a
tributação autónoma

Tributações Autónomas - ART.º 88.º
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179179

 viaturas ligeiras (mesmo que de 9 lugares) homologa das 
para o transporte de crianças

 Estão sujeitas a tributação autónoma

Tributações Autónomas - ART.º 88.º

Despesas de representação e ajudas de 
custo
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181181

 São tributados autonomamente à taxa de 10 % os encargos efetuados

ou suportados relativos a despesas de representação .

 Para este efeito, consideram-se despesas de representação,

nomeadamente, as despesas suportadas com receções, refeições,

viagens, passeios e espetáculos oferecidos no País ou no estrangeiro

a clientes ou fornecedores ou ainda a quaisquer outras pessoas ou

entidades.

Tributações Autónomas - ART.º 88.º

182182

Distinção:: 

 As despesas de representação

das 

 despesas de deslocação , pois nestas últimas só se devem incluir 

as despesas de transportes, refeições e alojamento suportadas com 

o pessoal ao serviço da empresa.

 O gasto das despesas de deslocação é aceite fiscalmente na 

totalidade, sem tributação autónoma .

Tributações Autónomas - ART.º 88.º
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183183

 são tributados autonomamente, à taxa de 5%, os encargos

efetuados ou suportados relativos a despesas com ajudas de custo

e com compensação pela deslocação em viatura própria do

trabalhador, ao serviço da entidade patronal:

 não faturadas a clientes, escrituradas a qualquer título, exceto

na parte em que haja lugar a tributação em sede de IRS na

esfera do respetivo beneficiário,

Tributações Autónomas - ART.º 88.º

O regime das importâncias pagas ou devidas, a 
qualquer título, a pessoas singulares ou coletivas 

residentes fora do território português e aí 
submetidas a um regime fiscal claramente mais 

favorável 
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185185

 As taxas de 35% ou 55%, sobre as despesas correspondentes

a importâncias pagas ou devidas, a qualquer título, a pessoas

singulares ou coletivas residentes fora do território português

e aí submetidas a um regime fiscal claramente mais favorável,

tal como definido nos termos do Código do IRC, salvo se o

sujeito passivo puder provar que correspondem a operações

efetivamente realizadas e não têm um carácter anormal ou

um montante exagerado.

Tributações Autónomas - ART.º 88.º

Gastos ou encargos relativos a bónus e outras 

remunerações variáveis 
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187187

Sujeitos a tributação autónoma, à taxa de 35%:

 os gastos ou encargos relativos a bónus e outras remunerações

variáveis pagas a gestores, administradores ou gerentes quando:

 estas representem uma parcela superior a 25 % da remuneração

anual e possuam valor superior a € 27.500.00,

salvo se:

 o seu pagamento estiver subordinado ao diferimento de uma

parte não inferior a 50 % por um período mínimo de três anos e

condicionado ao desempenho positivo da sociedade ao longo

desse período.

Tributações Autónomas - ART.º 88.º

188

Liquidação
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189

O artigo 92º do Código do IRC sob a designação de resultado da
liquidação criou uma verdadeira limitação à utilização de
benefícios fiscais.

O imposto liquidado nos termos do n.º 1 do artigo 90.º do
Código do IRC (a coleta), líquido das deduções relativas à
dupla tributação internacional e aos benefícios fiscais, não
pode ser inferior a 90% do montante que seria apurado se o
sujeito passivo não usufruísse de benefícios fiscais e dos
regimes previstos no n.º 13 do artigo 43.º do Código do IRC.

Liquidação
Resultado da liquidação - Art.º 92.º do CIRC

190

Excluem-se desta limitação os seguintes benefícios fiscais:

- Os que revistam carácter contratual;

- O sistema de incentivos fiscais em investigação e desenvolvimento
empresarial II (SIFIDE II);

- Os benefícios fiscais às zonas francas previstos nos artigos 33.º e
seguintes do Estatuto dos Benefícios Fiscais e os que operem por
redução de taxa;

- Os previstos nos artigos 19.º (Criação de emprego) e 32.º-A
(Sociedades de capital de risco – SCR – e investidores de capital de
risco – ICR) do Estatuto dos Benefícios Fiscais.

- RFAI.

Liquidação
Resultado da liquidação - Art.º 92.º do CIRC
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BENEFÍCIOS  FISCAISBENEFÍCIOS  FISCAIS

DLRR
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- Dedução à coleta do IRC, até à concorrência de 25 % da coleta
(no caso dos sujeitos passivos que sejam micro e pequenas
empresas , é feita até à concorrência de 50 % da coleta do IRC) ,
de10 % dos lucros retidos que sejam reinvestidos em
aplicações relevantes , no prazo de três anos contado a partir do
final do período de tributação a que correspondam os lucros
retidos.

- O montante máximo dos lucros retidos e reinvestidos, em cada
período de tributação, é de 7.500.000,00 em 2019, por sujeito
passivo.

- Devem proceder à constituição, no balanço , de reserva
especial correspondente ao montante dos lucros retidos e
reinvestidos.

- Esta reserva especial não pode ser utilizada para distribuição
aos sócios antes do fim do quinto exercício posterior ao da sua
constituição.

Dedução de Lucros retidos e reinvestidos DLRR

Aplicação prática (MÉDIA EMPRESA):

-Resultado Líquido do período de 2019 - € 40.000,00 

-Valor levado à Reserva Especial no âmbito da DLRR - € 15.000,00

-Coleta de IRC de 2019 - € 8.000,00

Resolução:

Benefício fiscal - € 15.000* 10% = € 1.500,00
Limite - € 8.000,00 X 25% = € 2.000,00

Dedução à coleta € 1.500,00, uma vez que não é ultrapassado o 
limite.

Dedução de Lucros retidos e reinvestidos DLRR
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REMUNERAÇÃO 
CONVENCIONAL DO 
CAPITAL PRÓPRIO

Dedução ao lucro tributável importância correspondente à remuneração
convencional do capital social, calculada mediante a aplicação, limitada a
cada exercício, da taxa de 7 % ao montante das entradas realizadas até € 2
000 000, por entregas em dinheiro ou através da conversão de créditos, ou
do recurso aos lucros do próprio exercício no âmbito da constituição de
sociedade ou do aumento do capital social

Condições:
- O seu lucro tributável não seja determinado por métodos indiretos;

- A sociedade beneficiaria não reduza o seu capital social com restituição aos
sócios, quer no período de tributação em que sejam realizadas as entradas
relevantes para efeitos da remuneração convencional do capital social, quer
nos cinco períodos de tributação seguintes. O incumprimento desta
condição implica a consideração, como rendimento do período de tributação
em que ocorra a redução do capital com restituição aos sócios, do somatório
das importâncias deduzidas a título de remuneração convencional do capital
social, majorado em 15 %.
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A dedução :

a) Aplica-se exclusivamente às entradas realizadas em dinheiro, no
âmbito da constituição de sociedades ou do aumento do capital social
da sociedade beneficiária, e às entradas em espécie realizadas no
âmbito de aumento do capital social que correspondam à conversão de
suprimentos ou de empréstimos de sócios que tenham sido
efetivamente prestados à sociedade beneficiária em dinheiro, e ao
aumento de capital com recurso aos lucros gerados no próprio exercício,
desde que, neste último caso, o registo do aumento de capital se realize
até à entrega da declaração de rendimentos relativa ao exercício em
causa;

b) É efetuada no apuramento do lucro tributável relativo ao período de
tributação em que sejam realizadas as entradas mencionadas na alínea
anterior e nos cinco períodos de tributação seguintes;

A dedução :

c) Apenas considera as entradas em espécie correspondentes à
conversão de suprimentos ou de empréstimos de sócios realizadas a
partir de 1 de janeiro de 2017 ou a partir do primeiro dia do período
de tributação que se inicie após essa data quando este não coincida
com o ano civil.

D) Apenas considera as entradas em espécie correspondentes à
conversão de créditos de terceiros realizadas a partir de 1 de janeiro
de 2018 ou a partir do primeiro dia do período de tributação que se
inicie após essa data, quando este não coincida com o ano civil.
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-É reduzido a 25 % o limite previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 67.º do
Código do IRC (limitação à dedutibilidade dos gastos de financiamento)
quando os sujeitos passivos beneficiem da dedução prevista no n.º 1.

- O regime da RCC não se aplica quando, no mesmo período de tributação
ou num dos cinco períodos de tributação anteriores, o mesmo seja ou haja
sido aplicado a sociedades que detenham direta ou indiretamente uma
participação no capital social da empresa beneficiária, ou sejam
participadas, direta ou indiretamente, pela mesma sociedade, na parte
referente ao montante das entradas realizadas no capital social daquelas
sociedades que haja beneficiado do presente regime.

Dedução no campo 774 do quadro 07 da declaração modelo 22 do IRC, e

consequentemente, preencher o campo 409 do quadro 04 do Anexo D da

referida declaração fiscal.

Quadro da autoria do Dr. Pinheiro Pinto

Quadro resumo
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A empresa X, SA, procedeu em 2018 a um aumento de capital

no valor de € 100.000,00, da seguinte forma:

-Entrega em dinheiro no valor € 50.000,00 pelo sócio A;

-Conversão de suprimentos em capital no valor de € 50.000,00,

efetuados pelo sócio B

Qual o valor do benefício?

Resolução:

7% * € 100.000,00 = € 7.000,00 - a deduzir ao Lucro tributável

nos exercícios de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

202

Regime Fiscal de Apoio ao 

Investimento (RFAI)
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203

Âmbito de aplicação subjetivo

O RFAI é aplicável:

- aos sujeitos passivos de IRC que exerçam uma atividade

nos setores especificamente previstos no n.º 2 do artigo 2.º

do CFI,

- tendo em consideração os códigos de atividade definidos

na Portaria 282/2014 de 30 de zembro, com exceção das

atividades excluídas do âmbito sectorial de aplicação das

OAR e do RGIC.

204

Condições de Acesso

Nos termos do art.º 2.º n.º 2 da Portaria 297/2015:

- Não podem beneficiar do RFAI os sujeitos passivos sujeitos a uma

injunção de recuperação na sequência de uma decisão da Comissão,

ainda pendente, que declare um auxílio ilegal e incompatível com o

mercado interno;

- A contribuição financeira dos sujeitos passivos, a partir dos seus

recursos próprios ou mediante financiamento externo que assuma

uma forma isenta de qualquer apoio público, deve corresponder, pelo

menos, a 25 % das aplicações relevantes;
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205

Condições de Acesso

IMPORTANTE:

Os benefícios fiscais previstos no artigo 23.º do Código Fiscal do Investimento

apenas são aplicáveis relativamente a investimentos iniciais:

- os investimentos relacionados com a criação de um novo

estabelecimento;

- o aumento da capacidade de um estabelecimento já existente;

- a diversificação da produção de um estabelecimento no que se refere a

produtos não fabricados anteriormente nesse estabelecimento;

- ou uma alteração fundamental do processo de produção global de um

estabelecimento existente.

206

Benefícios fiscais - Em sede de IRC

Regiões elegíveis nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 107.º do

Tratado de Funcionamento da União Europeia constantes da tabela

prevista no n.º 1 do artigo 43.º:

- 25 % das aplicações relevantes, relativamente ao investimento

realizado até ao montante de € 10.000.000,00;

- 10 % das aplicações relevantes, relativamente à parte do

investimento realizado que exceda o montante de € 10.000.000,00;

-
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207

Benefícios fiscais - Em sede de IRC

Regiões elegíveis nos termos da alínea c) do n.º 3 do artigo 107.º

do Tratado de Funcionamento da União Europeia constantes da

tabela prevista no n.º 1 do artigo 43.º (Algarve; Península de

Setúbal; Grande Lisboa) :

No caso de investimentos nestas regiões elegíveis, aos sujeitos

passivos de IRC que beneficiem do RFAI, é concedida uma

dedução à coleta de 10 % das aplicações relevantes.

208

Limites à dedução à coleta 

A dedução à coleta é efetuada na liquidação de IRC respeitante ao

período de tributação em que sejam realizadas as aplicações relevantes,

com os seguintes limites:

a) No caso de investimentos realizados no período de tributação do início

de atividade e nos dois períodos de tributação seguintes, exceto quando

a empresa resultar de cisão, até à concorrência do total da coleta do IRC

apurada em cada um desses períodos de tributação;

b) Nos restantes casos, até à concorrência de 50 % da coleta do IRC

apurada em cada período de tributação.
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209

Limites

De acordo com o disposto no n.º 5 do art.º 23.º do CFI os benefícios

fiscais previstos no RFAI devem respeitar os limites máximos

aplicáveis aos auxílios com finalidade regional em vigor na região na

qual o investimento seja efetuado, nos termos do artigo 43.º;

Para o período de 1 de julho de 2014 a 31 de dezembro de 2020, os

limites máximos aplicáveis aos benefícios fiscais concedidos às

empresas no âmbito do regime de benefícios fiscais contratuais ao

investimento produtivo e do RFAI são os seguintes:

210

Limites
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211

Limites

Estes limites são majorados em 10 pontos percentuais para as

médias empresas e em 20 pontos percentuais para as micro e

pequenas empresas, exceto quanto a projetos de investimento cujas

aplicações relevantes excedam € 50.000.000,00.

No caso de projetos de investimento cujas aplicações relevantes

excedam € 50.000.000,00, independentemente da dimensão da

empresa, os limites previstos no n.º 1 estão sujeitos ao ajustamento

previsto no estabelecido no parágrafo 20 do artigo 2.º do RGIC.

212

Exclusividade dos benefícios fiscais

- O RFAI não é cumulável com quaisquer benefícios fiscais da

mesma natureza, incluindo os benefícios fiscais de natureza

contratual, relativamente às mesmas aplicações relevantes,

previstos no CFI ou noutros diplomas legais.

- Contudo, o RFAI é cumulável com a DLRR, desde, e na medida em

que, não sejam ultrapassados os limites máximos resultantes da

aplicação do mapa nacional dos auxílios estatais com finalidade

regional para o período 2014 a 2020.
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213

Setores de atividade

Inf. Vinculativa - 2018 002452, com entendimento sancionado por Despacho de 2019-

10-03, da Subdiretora-Geral

RFAI: Enquadramento das atividades de: fabricação de sumos de frutos e de produtos

agrícolas; preparação e conservação de frutos e produtos hortícolas por outros processos;

produção de vinhos comuns e licorosos; fabricação de aguardentes não preparadas;

produção de azeite

Conclui-se, portanto, que, em sede de RFAI, estão excluídas do âmbito de aplicação do

regime as atividades relacionadas com a produção agrícola primária e a transformação e

comercialização de produtos agrícolas enumerados no Anexo I do Tratado sobre o

Funcionamento da União Europeia (TFUE).

214

Setores de atividade

Atividades NÃO ELEGÍVEIS para efeitos de RFAI:

 Fabricação de sumos de frutos e de produtos hortícolas (CAE 10320)
 Enquadra-se no Capítulo 20 – Preparações de produtos hortícolas,

fruta ou de outras partes de plantas (subposições 2009 50 e 2009 81)
da NC.
 Preparação e conservação de frutos e produtos hortícolas por outros
processos (CAE 10395)
 Enquadra-se no Capítulo 7 – Produtos hortícolas, plantas, raízes e

tubérculos comestíveis da NC.
 Produção de vinhos comuns e licorosos (CAE 11021)
 Enquadra-se no Capítulo 22 – Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres

da NC, integrando-se ambos na atual posição 2204.
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215

Setores de atividade

Atividades ELEGÍVEIS para efeitos de RFAI
 Fabricação de aguardentes não preparadas (CAE 11012)
 Estes produtos, a par dos licores e de outras bebidas espirituosas,
estão incluídos nas posições 22.08 e 22.09 (atuais posições 2207 e
2208 da NC).
 No entanto, se forem considerados como bebida espirituosa nos
termos do artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 110/2008, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de janeiro de 2008,
beneficiam da exceção prevista no Anexo I do TFUE.
 Produção de azeite (CAE 10412)
 Embora o Anexo I do TFUE inclua várias posições do Capítulo 15 da
NC, não inclui a posição 1509 onde se integra o “Azeite de oliveira

(oliva) e respetivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente

modificados”.

Muito obrigada pela vossa presença!

NOTA IMPORTANTE PARA OS CC: 

A Formação promovida pela APOTEC é válida nos termos do Estatuto da OCC.
Os certificados podem ser submetidos através do site da dita Ordem, via 
Pasta CC, sem necessidade de qualquer outro formalismo adicional.
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Venha fazer parte do livre associativismo!


