
 
 

 Obriga à contagem física para determinar o custo das vendas. 
 As ineficiências do processo logístico não são evidentes (quebras 

não conhecidas). 
 

 Inventários (existências): são activos: 
(a) Detidos para venda no decurso ordinário da actividade empresarial; 

(b) No processo de produção para tal venda; ou 
(c) Na forma de materiais ou consumíveis a serem aplicados no processo de produção 
ou na prestação de serviços. 

 
 Os inventários englobam: 

(1) bens comprados e detidos para revenda incluindo, por exemplo, mercadorias 
compradas por um retalhista e detidas para revenda ou terrenos e outras propriedades 

detidas para revenda; 
(2) bens acabados produzidos, ou  
(3) trabalhos em curso que estejam a ser produzidos pela entidade e incluem materiais 

e consumíveis aguardando o seu uso no processo de produção.  
 

Custeio de entrada 
 
Custo dos inventários  

 O custo dos inventários deve incluir todos os custos de compra, custos de 
conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu local 
e na sua condição actuais. 

 
Custos de compra  

 Os custos de compra de inventários incluem o preço de compra, direitos de 

importação e outros impostos (que não sejam os subsequentemente 

recuperáveis das entidades fiscais pela entidade) e custos de transporte, 

manuseamento e outros custos directamente atribuíveis à aquisição de bens 

acabados, de materiais e de serviços. Descontos comerciais, abatimentos e 
outros itens semelhantes deduzem-se na determinação dos custos de compra. 

 

Custos de conversão (produção)  
 Os custos de conversão de inventários incluem os custos directamente 

relacionados com as unidades de produção, tais como mão de obra directa. 
Também incluem uma imputação sistemática de gastos gerais de produção 

fixos e variáveis que sejam incorridos ao converter matérias em bens 
acabados.  

 Os gastos gerais de produção fixos são os custos indirectos de 

produção que permaneçam relativamente constantes 
independentemente do volume de produção, tais como a depreciação 

e manutenção de edifícios e de equipamento de fábricas e os custos de 
gestão e administração da fábrica.  

 Os gastos gerais de produção variáveis são os custos indirectos de 
produção que variam directamente, ou quase directamente, com o 
volume de produção tais como materiais indirectos; 

 

CEVMC = E
i
 + Compras +/- Regularizações – E

f
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 A imputação de gastos gerais de produção fixos aos custos de conversão é 

baseada na capacidade normal das instalações de produção.  
 A capacidade normal é a produção que se espera que seja atingida em 

média durante uma quantidade de períodos ou de temporadas em 
circunstâncias normais, tomando em conta a perda de capacidade 
resultante da manutenção planeada.  

 
 O nível real de produção pode ser usado se se aproximar da capacidade normal. 

A quantia de gastos gerais de produção fixos imputada a cada unidade de 
produção não é aumentada como consequência de baixa produção ou de 

instalações ociosas. Os gastos gerais não imputados são reconhecidos como um 
gasto no período em que sejam incorridos. Em períodos de produção 
anormalmente alta, a quantia de gastos gerais de produção fixos imputados a 

cada unidade de produção é diminuída a fim de que os inventários não sejam 
mensurados acima do custo.  

 Os gastos gerais de produção variáveis são imputados a cada unidade de 
produção na base do uso real das instalações de produção.  

 
 Um processo de produção pode resultar na produção simultânea de mais de um 

produto.  

 Este é o caso, por exemplo, quando sejam produzidos produtos 
conjuntamente ou quando haja um produto principal e um subproduto.  

 
 Quando os custos de conversão de cada produto não sejam separadamente 

identificáveis, eles são imputados entre os produtos por um critério racional e 
consistente.  

 A imputação pode ser baseada, por exemplo, no valor relativo das vendas 

de cada produto, seja na fase do processo de produção quando os produtos 
se tornam separadamente identificáveis, seja no acabamento da produção.  

 
 A maior parte dos subprodutos, pela sua natureza, são imateriais. Quando seja 

este o caso, eles são muitas vezes mensurados pelo valor realizável líquido e este 
valor é deduzido do custo do produto principal. Como consequência, a quantia 
escriturada do produto principal não é materialmente diferente do seu custo.  

 

31- 
Compra

s 

33 – MP e 
subs. 

9x - Produção 

+ Mão-obra e gastos gerais 
(caso de uso da Dem. Res. Funções) 

61- Custo 
vendas 

36 – Em curso 

34 – Produtos 
acabados 

73- Variação nos 
inventários da 
produção Ef – Ei  

1. aquisição 2. armazém 

3. Produção 
4. Não acabados 

5. Acabados 

7. Variação produção 
(movimento contrário se negativo) 

6. Vendas 
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Outros custos 
Outros custos somente são incluídos nos custos dos inventários até ao ponto em que 
sejam incorridos para os colocar no seu local e na sua condição actuais. Por exemplo, 

pode ser apropriado incluir no custo dos inventários gastos gerais que não sejam 
industriais ou os custos de concepção de produtos para clientes específicos. 
Exemplos de custos excluídos do custo dos inventários e reconhecidos como gastos 

do período em que sejam incorridos são: 

• Quantias anormais de materiais desperdiçados, de mão de obra ou de outros 

custos de produção; 

• Custos de armazenamento, a menos que esses custos sejam necessários ao 

processo de produção antes de uma nova fase de produção; 

• Gastos gerais administrativos que não contribuam para colocar os inventários no 

seu local e na sua condição actuais; e 

• Custos de vender. 

 
Em circunstâncias limitadas, os custos de empréstimos obtidos são incluídos no custo 

dos inventários. Estas circunstâncias estão identificadas na NCRF 10 — Custos de 

Empréstimos Obtidos. 
Uma entidade pode comprar inventários com condições de liquidação diferida. 

Quando o acordo contenha efectivamente um elemento de financiamento, esse 
elemento, por exemplo uma diferença entre o preço de compra para condições de 

crédito normais e a quantia paga, é reconhecido como gasto de juros durante o 
período do financiamento  
 

 

Custeio de saída 
O custo dos inventários de itens que não sejam geralmente intermutáveis e de bens 

ou serviços produzidos e segregados para projectos específicos deve ser atribuído pelo 
uso da identificação específica dos seus custos individuais; 

O custo dos inventários, que não sejam os tratados no parágrafo anterior, deve ser 
atribuído pelo uso da fórmula "primeira entrada, primeira saída” (FIFO) ou da 

fórmula do custeio médio ponderado.  
Uma entidade deve usar a mesma fórmula de custeio para todos os inventários que 
tenham uma natureza e um uso semelhantes para a entidade. Para os inventários que 

tenham outra natureza ou uso, poderão justificar-se diferentes fórmulas de custeio; 
Pela fórmula do custo médio ponderado, o custo de cada item é determinado 

a partir da média ponderada do custo de itens semelhantes no começo de um 
período e do custo de itens semelhantes comprados ou produzidos durante o 

período. A média pode ser determinada numa base periódica ou à medida que 
cada entrega adicional seja recebida, o que depende das circunstâncias da 
entidade. 

 

Reconhecimento como gasto  

Quando os inventários forem vendidos, a quantia escriturada desses inventários deve 

ser reconhecida como um gasto do período em que o respectivo rédito seja 
reconhecido.  

A quantia de qualquer ajustamento dos inventários para o valor realizável líquido e 
todas as perdas  de inventários  devem ser  reconhecidas  como um gasto do período 

em que o ajustamento ou perda ocorra. A quantia de qualquer reversão do 
ajustamento de inventários, proveniente de um aumento no valor realizável líquido, 
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deve ser reconhecida como uma redução na quantia de inventários reconhecida 
como um gasto no período em que a reversão ocorra. 

Alguns inventários podem ser imputados a outras contas do activo, como por 
exemplo, inventários usados como um componente de activos fixos tangíveis de 
construção própria. Os inventários imputados desta forma a um outro activo, são 

reconhecidos como um gasto durante a vida útil desse activo. 
 

Métodos de custeio (CIRC) 

Artigo 26.º - Inventários  
1 - Para efeitos da determinação do lucro tributável, os rendimentos e gastos dos 
inventários são os que resultam da aplicação dos critérios de mensuração previstos 

na normalização contabilística em vigor que utilizem:  
a) Custos de aquisição ou de produção;  

b) Custos padrões apurados de acordo com técnicas contabilísticas adequadas;  
c) Preços de venda deduzidos da margem normal de lucro;  

 só é aceite nos sectores de actividade em que o cálculo do custo de aquisição 

ou de produção se torne excessivamente oneroso ou não possa ser apurado 
com razoável rigor, podendo a margem normal de lucro, nos casos de não ser 

facilmente determinável, ser substituída por uma dedução não superior a 20% 
do preço de venda. 

d) Preços de venda dos produtos colhidos de activos biológicos no momento da 
colheita, deduzidos dos custos estimados no ponto de venda, excluindo os de 
transporte e outros necessários para colocar os produtos no mercado;  

e) (Revogada a partir de 1/1/2014: e) Valorimetrias especiais para os inventários 
tidos por básicos ou normais.)  

 
2- Podem ser incluídos no custo de aquisição ou de produção os custos de 

empréstimos obtidos, bem como outros gastos que lhes sejam diretamente atribuíveis 
de acordo com a normalização contabilística especificamente aplicável.  
3 - Sempre que a utilização de custos padrões conduza a desvios significativos, a 

Autoridade Tributária e Aduaneira pode efetuar as correções adequadas, tendo em 
conta o campo de aplicação dos mesmos, o montante das vendas e dos inventários 

finais e o grau de rotação dos inventários. 
6 - A utilização de critérios de mensuração diferentes dos previstos no n.º 1 depende 

de autorização da Autoridade Tributária e Aduaneira, a qual deve ser solicitada até 
ao termo do período de tributação, através de requerimento em que se indiquem os 
critérios a adotar e as razões que os justificam.  

 

Artigo 27.º - Mudança de critérios de mensuração  
1 — Os critérios adotados para a mensuração dos inventários devem ser 

uniformemente seguidos nos sucessivos períodos de tributação 
2 — Podem, no entanto, verificar-se mudanças dos referidos critérios sempre que as 

mesmas se justifiquem por razões de natureza económica ou técnica e sejam aceites 

pela Autoridade Tributária e Aduaneira.  

 
 

Imparidade em inventários 

O custo dos inventários pode não ser recuperável se esses inventários estiverem 
danificados, se se tornarem total ou parcialmente obsoletos ou se os seus preços de 
venda tiverem diminuído. O custo dos inventários pode também não ser recuperável 

se os custos estimados de acabamento ou os custos estimados a serem incorridos para 
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realizar a venda tiverem aumentado. A prática de reduzir o custo dos inventários 
(write down) para o valor realizável líquido é consistente com o ponto de vista de que 

os activos não devem ser escriturados por quantias superiores áquelas que 
previsivelmente resultariam da sua venda ou uso. 
 

Os inventários são geralmente reduzidos para o seu valor realizável líquido item a 
item. 

 
 

As estimativas do valor realizável líquido são baseadas nas provas mais fiáveis 
disponíveis no momento em que sejam feitas as estimativas quanto à quantia que se 
espera que os inventários venham a realizar. Estas estimativas tomam em 

consideração as variações nos preços ou custos directamente relacionados com 
acontecimentos que ocorram após o fim do período, na medida em que tais 

acontecimentos confirmem condições existentes no fim do período. 
 

Em cada período subsequente é feita uma nova avaliação do valor realizável líquido. 
Quando as circunstâncias que anteriormente resultavam em ajustamento ao valor 
dos inventários deixarem de existir ou quando houver uma clara evidência de um 

aumento no valor realizável líquido devido à alteração nas circunstâncias 
económicas, a quantia do ajustamento é revertida (i.e. a reversão é limitada à quantia 

do ajustamento original) de modo a que a nova quantia escriturada seja o valor mais 
baixo do custo e do valor realizável líquido revisto. Isto ocorre, por exemplo, quando 

um item de inventários que é escriturado pelo valor realizável líquido, porque o seu 
preço de venda desceu, está ainda detido num período posterior e o seu preço de 
venda aumentou. 

 
 

Efeitos fiscais 
De acordo com o art. 28.º do CIRC: São dedutíveis no apuramento do lucro 
tributável os ajustamentos em inventários reconhecidas no mesmo período de 

tributação ou em períodos de tributação anteriores, até ao limite da diferença entre o 
custo de aquisição ou de produção dos inventários e o respetivo valor realizável 

líquido referido à data do balanço, quando este for inferior àquele.  
 
Para efeitos do disposto anteriormente, entende-se por valor realizável líquido o 

preço de venda estimado no decurso normal da actividade do sujeito passivo nos 
termos do n.º 4 do artigo 26.º, deduzido dos custos necessários de acabamento e 

venda.  
Isto é, só são aceites fiscalmente as imparidades que resultem da quebra de preços. 

 

Obrigações relacionadas com inventários e sua comunicação 

• Dec. Lei n.º 198/2012 

• Portaria n.º 2/2015 

• Manual da AT 

Critérios de mensuração de entrada e de saída 

• CIRC (art. 26.º, 27.º)  

 

Quebras e Ofertas 

• Portaria n.º 497/2008 
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• Ofício-Circulado 35264 

 

Imparidades 

• Em IRC (art. 28.º) 

 

 

Amostras e ofertas (CIVA) 
Artigo 3.º  - Conceito de transmissão de bens  

3 - Consideram-se ainda transmissões de bens, nos termos do n.º 1 deste artigo:  

f) Ressalvado o disposto no artigo 26.º, a afectação permanente de bens da empresa, 
a uso próprio do seu titular, do pessoal, ou em geral a fins alheios à mesma, bem 

como a sua transmissão gratuita, quando, relativamente a esses bens ou aos 
elementos que os constituem, tenha havido dedução total ou parcial do imposto;  

 
7 - Excluem-se do regime estabelecido na alínea f) do n.º 3, nos termos definidos por 
portaria do Ministro das Finanças, os bens não destinados a posterior 

comercialização que, pelas suas características, ou pelo tamanho ou formato 
diferentes do produto que constitua a unidade de venda, visem, sob a forma de 

amostra, apresentar ou promover bens produzidos ou comercializados pelo próprio 
sujeito passivo, assim como as ofertas de valor unitário igual ou inferior a (euro) 50 

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.  
 

Portaria n.º 497/2008 

Amostras 
 Consideram -se amostras os bens, não destinados a posterior comercialização, 

de formato ou tamanho diferentes do produto que constitua a unidade de 
venda ou apresentados em quantidade, capacidade, peso ou medida 

substancialmente inferiores aos que constituem a unidade de venda que se 
destinem a apresentar ou promover produtos produzidos ou comercializados 
pelo sujeito passivo 

 
Ofertas 

 A oferta pode ser constituída por bens comercializados ou produzidos pelo 
sujeito passivo ou por bens adquiridos a terceiros. 

 Quando a oferta seja constituída por um conjunto de bens, o valor de € 50, a 
que se refere o n.º 7 do artigo 3.º do Código do IVA, aplica -se a esse conjunto. 

 Excluem -se do conceito de oferta os bónus de quantidade concedidos pelo 
sujeito passivo aos seus clientes 

 

 
 

 
Contabilização 

 Os sujeitos passivos devem contabilizar em contas apropriadas as amostras e 
ofertas, registando separadamente os bens que constituam existências 
próprias e aqueles que sejam adquiridos a terceiros. 

 

Operações relevantes:  
a) Aquisição com factura imediata 
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b) Aquisição sem entrega de factura (guia de recepção) 

 

 
 

 
c) Com a recepção da factura 

 

 
 

 

 
d) Venda em empresa comercial  

 

2432 – IVA 
Dedutível 

31 - Compras 221 - 
Fornecedores 

Preço da 
mercadoria 

IVA 

Preço da 
mercadoria 

+ 

IVA 

31 - Compras 
225 - Fornecedores 
facturas em recepção 
e conferência Preço da 

mercadoria 
Preço da 

mercadoria 

2432 – IVA 
Dedutível 

225 - Fornecedores 
facturas em 
recepção e 
conferência 

221 - 
Fornecedores 

Preço da 
mercadoria 

IVA 

Preço da 
mercadoria 

+ 

IVA 
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e) Transferência de compras para armazém 

 

 
 
Regularizações conhecidas 
f) Afectação do gasto 

 

 
 
g) Saída de armazém 

 

 
 
 

h) Reconhecimento do rendimento 

 

2433 – IVA 
Liquidado 

21/12 - 
Clientes/Depósitos 

71 - Vendas 

Preço de 
venda da 

mercadoria 
+ 

IVA 

IVA 

Preço da 
mercadoria 

32 - Mercadorias 31 - Compras 
Preço da 
mercadori

a 

Preço da 
mercadori

a 

6884/6841/6842  
Ofertas e amostras de 
inventários/Sinistros/Queb
ras 

38 - Regularização de 
inventários 

Preço da 
mercadoria 

Preço da 
mercadoria 

38 - Regularização de 
inventários 32 - Mercadorias 

Preço da 
mercadoria 

Preço da 
mercadoria 
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i) Entrada em armazém 

 

 
 

j) Apuramento do custo das vendas (com contagem e valorização do inventário) 

 

 
 

Imparidades 
k) Pelo registo da perda 

 

 
 

 
l) Pela reversão da imparidade 

 

 
 
 
 

38 - Regularização de 
inventários 

7841/7842 Ganhos em 
inventários 
Sinistros/Sobras Preço da 

mercadoria 
Preço da 

mercadoria 

32 - Mercadorias 
38 - Regularização de 
inventários 

Preço da 
mercadoria 

Preço da 
mercadoria 

61 – Custo das Mercadorias 32 - Mercadorias 
Preço da 

mercadoria 
Preço da 

mercadoria 

652 - Perdas por 
imparidade em inventários 

329 - Perdas por 
imparidade 
acumuladas Quantia de 

perda 
Quantia de 

perda 

329 - Perdas por 
imparidade 
acumuladas 

7622 - Reversões de 
imparidades em 
inventários Quantia 

recuperada 
Quantia 

recuperada 
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Ref.ª: 43

Moeda: €

Empresa: Data referência: 31-12-2019

N.º Descrição da tarefa

Sim Não N/A Anexo

1 Estão devidamente registadas todas as aquisições 1
Balancete de Activos Fixos

Tangíveis

2
Existem fichas de activos para cada item, ou grupos de

itens, com elementos de identificação

3
Foram verificadas as quantias de aquisição (da Factura ou

do Contrato)

4
O custo de aquisição inclui os custos para colocar o bem no 

estado actual e condição de funcionamento

5
Os pagamentos realizados estão devidamente registados e

comprovados

6 As dívidas estão registadas pelas quantias adequadas 2
Balancete de dívidas de

fornecedores de investimentos

7
Na capitalização de juros de empréstimos, estes respeitam apenas ao

período até à entrada em funcionamento

8
Nos activos em construção, as quantias registadas

correspondem às quantias despendidas ao momento

9
Os activos tem todos uma duração superior a um exercício

económico

10
O IVA foi devidamente registado no custo ou como

quantia a deduzir no período da factura

11
Os activos vendidos no período foram devidamente

registados
3

Balancete das contas de

apuramento de +- valias

12 Foram apuradas as mais ou menos valias da venda 4 Mapa de mais e menos valias

13
Os sobressalentes dos activos vendidos foram devidamente

considerados, se obsoletos

14
Para os activos com vida depreciável e em utilização foram registadas as

depreciações correspondentes ao exercício
5 Mapa de depreciações

15
Os critérios utilizados para reconhecimento das

depreciações estão consistentemente aplicados

16
Os totais do mapa de depreciações coincide com as contas

da contabilidade

Elaborado por:________________________ Revisto por:

Data:__/__/____ Data:__/__/____

Programa de Trabalho

Activo Fixo Tangível

Resultado Observações

Objectivos a atingir:
-Todos os activos estão devidamente registados na contabilidade
- Os activos estão identificados e registados
- As depreciações foram devidamente calculadas, de acordo com o método consistentemente utilizado
- Os montantes registados em depreciações estão de acordo com os mapas de suporte aos cálculos
- Os activos existem e estão ao serviço da empresa no período de análise
- As depreciações referem-se a activos que estão ao serviço na data da análise
- Tendo optado pelo método da revalorização as variações de justo valor registadas estão suportadas por métodos adequados e 
devidamente evidenciados (ou por relatório de avaliador independente e qualificado)
- Para as activos registados a empresa detêm a propriedade formal ou detêm a parte substancial dos riscos e das recompensas pela
sua detenção
- Foram efectuados os testes de imparidades e perante evidência de perda foram registadas adequadamente

 
 

Activos fixos tangíveis 
o Mensuração 

 Inicial: O custo 
 Subsequente: o custo deduzido de qualquer depreciação acumulada 
 Quantia depreciável: Custo menos valor residual 
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o Depreciação 
 Método da linha recta 

 
o Desreconhecimento 

 Na alienação 
 Quando não se esperam futuros benefícios económicos do seu uso ou alienação 
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3. O cálculo do imposto  
a) Imposto corrente: estimativa de IRC 

• Revisão das principais rubricas da Mod. 22 
b) Derrama 

c) Tributação autónoma: o caso especial das viaturas 
 

 

Regimes de tributação 
 

• Existem diversos regimes de tributação: 
 

• O regime de contabilidade (cf. Art. 17.º); 

• Transparência fiscal (art. 6.º); 

• O regime simplificado de tributação (art. 86.º-A); 

• Métodos indirectos (cf. Art. 57.º); 

 
 

Em regime de contabilidade 

 
Artigo 17.º 

Determinação do lucro tributável 
1 - O lucro tributável das pessoas colectivas e outras entidades mencionadas na 
alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º é constituído pela soma algébrica do resultado líquido 

do exercício e das variações patrimoniais positivas e negativas verificadas no mesmo 
período e não reflectidas naquele resultado, determinados com base na contabilidade 

e eventualmente corrigidos nos termos deste Código. 
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, os excedentes líquidos das 

cooperativas consideram-se como resultado líquido do exercício. 
 
 

Transparência fiscal 
 

Artigo 6.º 

Transparência fiscal 
  

1 — É imputada aos sócios, integrando-se, nos termos da legislação que for 
aplicável, no seu rendimento tributável para efeitos de IRS ou IRC, consoante o caso, 

a matéria colectável, determinada nos termos deste Código, das sociedades a 

seguir indicadas, com sede ou direcção efectiva em território português, ainda que 
não tenha havido distribuição de lucros:  
  

a) Sociedades civis não constituídas sob forma comercial;  

b) Sociedades de profissionais;  
c) Sociedades de simples administração de bens, cuja maioria do capital social 

pertença, directa ou indirectamente, durante mais de 183 dias do exercício social, a 
um grupo familiar, ou cujo capital social pertença, em qualquer dia do exercício 

social, a um número de sócios não superior a cinco e nenhum deles seja pessoa 
colectiva de direito público.  
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3 — A imputação a que se referem os números anteriores é feita aos sócios ou 
membros nos termos que resultarem do acto constitutivo das entidades aí 

mencionadas ou, na falta de elementos, em partes iguais.  
 

4 — Para efeitos do disposto no n.º 1, considera-se:  
  

a*) Sociedade de profissionais:  
 

1) A sociedade constituída para o exercício de uma atividade profissional 

especificamente prevista na lista de atividades a que se refere o artigo 151.º do 

Código do IRS, na qual todos os sócios pessoas singulares sejam profissionais 

dessa atividade; ou,  
 

2) A sociedade cujos rendimentos provenham, em mais de 75 %, do exercício 
conjunto ou isolado de atividades profissionais especificamente previstas na lista 

constante do artigo 151.º do Código do IRS, desde que, cumulativamente, durante 

mais de 183 dias do período de tributação, o número de sócios não seja superior a 

cinco, nenhum deles seja pessoa coletiva de direito público e, pelo menos, 75 % do 

capital social seja detido por profissionais que exercem as referidas atividades, total 
ou parcialmente, através da sociedade;  
 

Regime simplificado de tributação 
 

Podem optar pelo regime simplificado de determinação da matéria coletável, os 

sujeitos passivos residentes, não isentos nem sujeitos a um regime especial de 
tributação, que exerçam a título principal uma atividade de natureza comercial, 

industrial ou agrícola e que verifiquem, cumulativamente, as seguintes condições:  
 

a)  Tenham obtido, no período de tributação imediatamente anterior, um 

montante anual ilíquido de rendimentos não superior a (euro) 200.000;  
b) O total do seu balanço relativo ao período de tributação imediatamente 

anterior não exceda (euro) 500.000;  
c) Não estejam legalmente obrigados à revisão legal das contas;(Rectificada pela 

Dec.Rectificação n.º 67-A/2009 - 11/09) 
d) O respetivo capital social não seja detido em mais de 20%, direta ou 

indiretamente, nos termos do n.º 6 do artigo 69.º, por entidades que não 

preencham alguma das condições previstas nas alíneas anteriores, exceto 
quando sejam sociedades de capital de risco ou investidores de capital de 

risco;  
e) Adotem o regime de normalização contabilística para microentidades 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de março;  
f) Não tenham renunciado à aplicação do regime nos três anos anteriores, com 

referência à data em que se inicia a aplicação do regime.  

 
No período do início de atividade, o enquadramento no regime simplificado de 

determinação da matéria coletável faz-se, verificados os demais requisitos, em 
conformidade com o valor anualizado dos rendimentos estimado, constante da 

declaração de início de atividade.  
 
A opção pela aplicação do regime simplificado de determinação da matéria coletável 

deve ser formalizada pelos sujeitos passivos:  
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a) Na declaração de início de atividade;  

b) Na declaração de alterações a que se refere o artigo 118.º, a apresentar até ao 
fim do 2.º mês do período de tributação no qual pretendam iniciar a aplicação 
do regime simplificado de determinação da matéria coletável.  

 
O regime simplificado de determinação da matéria coletável cessa: 

 
a) Quando deixem de se verificar os respetivos requisitos ou o sujeito passivo 

renuncie à sua aplicação; 
b) Quando o sujeito passivo não cumpra as obrigações de emissão e 

comunicação das faturas previstas, respetivamente, no Código do IVA e no 

n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto, sem prejuízo 
das demais sanções aplicáveis.  

 
Os efeitos da cessação ou da renúncia do regime simplificado de determinação da 

matéria coletável reportam-se ao 1.º dia do período de tributação em que:  
 

a)  Deixe de se verificar algum dos requisitos referidos nas alíneas a) a e) do n.º 

1 ou se verifique a causa de cessação prevista no número anterior;  
b) Seja comunicada a renúncia à aplicação do regime simplificado de 

determinação da matéria coletável, nos termos e prazos previstos na alínea b) 
do n.º 3.  

 

 
 

Métodos indirectos 

 
Artigo 57.º 

Aplicação de métodos indirectos 

1 - A aplicação de métodos indirectos efectua-se nos casos e condições previstos nos 
artigos 87.º a 89.º da Lei Geral Tributária.  

 
2 - O atraso na execução dos livros e registos contabilísticos, bem como a sua não 

exibição imediata, a que se refere o artigo 88.º da Lei Geral Tributária, só dá lugar à 
aplicação de métodos indirectos após o decurso do prazo fixado para a sua 
regularização ou apresentação sem que se mostre cumprida a obrigação. 

 
3 - O prazo a que se refere o número anterior não deve ser inferior a 5 nem superior 

a 30 dias e não prejudica a aplicação da sanção que corresponder à infracção 
eventualmente praticada.  
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Entidades que não exercem a título principal 

 
Artigo 53.º 

Determinação do rendimento global 

1 - O rendimento global sujeito a imposto das pessoas colectivas e entidades 
mencionadas na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º é formado pela soma algébrica dos 

rendimentos líquidos das várias categorias determinados nos termos do IRS, 
incluindo os incrementos patrimoniais obtidos a título gratuito, aplicando-se à 

determinação do lucro tributável as disposições deste Código.  
 
2 - Para efeitos de determinação do rendimento global:  

  
a) Os prejuízos fiscais apurados relativamente ao exercício de actividades comerciais, 

industriais ou agrícolas só podem ser deduzidos, nos termos e condições da parte 
aplicável do artigo 52.º, aos rendimentos da mesma categoria num ou mais dos cinco 

períodos de tributação posteriores;   

 
b) As menos-valias só podem ser deduzidas aos rendimentos da mesma categoria 

num ou mais dos cinco períodos de tributação posteriores.  
 

 

7(*)— Ao rendimento global apurado nos termos dos números anteriores são 

dedutíveis, até à respectiva concorrência, os gastos comprovadamente relacionados 

com a realização dos fins de natureza social, cultural, ambiental, desportiva ou 

educacional prosseguidos por essas pessoas colectivas ou entidades, desde que não 
exista qualquer interesse direto ou indireto dos membros de órgãos estatutários, por 

si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das atividades 
económicas por elas prosseguidas.  
 

(*) - Redação da lei n.º 2/2014, de 16 de janeiro, que republicou o CIRC)    
 

 

O suporte contabilístico 
Artigo 17.º 

Determinação do lucro tributável 
3 - De modo a permitir o apuramento referido no n.º 1, a contabilidade deve: 

a) Estar organizada de acordo com a normalização contabilística e outras 
disposições legais em vigor para o respectivo sector de actividade, sem prejuízo da 
observância das disposições previstas neste Código; 

b) Reflectir todas as operações realizadas pelo sujeito passivo e ser organizada 
de modo que os resultados das operações e variações patrimoniais sujeitas ao regime 

geral do IRC possam claramente distinguir-se dos das restantes. 
 

 
Artigo 123.º 

Obrigações contabilísticas das empresas 

2 - Na execução da contabilidade deve observar-se em especial o seguinte: 
 a) Todos os lançamentos devem estar apoiados em documentos 

justificativos, datados e susceptíveis de serem apresentados sempre que necessário; 
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 b) As operações devem ser registadas cronologicamente, sem emendas ou 
rasuras, devendo quaisquer erros ser objecto de regularização contabilística logo que 

descobertos. 
 
3 - Não são permitidos atrasos na execução da contabilidade superiores a 90 dias, 

contados do último dia do mês a que as operações respeitam. 
 

4 - Os livros, registos contabilísticos e respectivos documentos de suporte devem ser 

conservados em boa ordem durante o prazo de 12 anos (10 anos a partir de 
1/1/2017).  

 
 

 

Cálculo do imposto corrente 
 

O cálculo do imposto corrente inicia-se através do apuramento do resultado fiscal (o 

contabilístico corrigido nos termos do código do IRC) multiplicado pela 

correspondente taxa o que dá origem à colecta. 
 
 

Taxas de imposto 
 
Entidades que exercem a título principal (art. 87.º n.º 1 e 2):  

A taxa do IRC é de 21 % (Continente) 
20% para a Madeira 

16,8 % para os Açores 
 

Exceto: 
 
Exerçam, diretamente e a título principal, uma atividade económica de natureza 

agrícola, comercial ou industrial, que sejam qualificados como pequena ou média 
empresa, nos termos previstos no anexo ao Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de 

novembro,  
 

Neste caso: a 
A taxa de IRC aplicável aos primeiros (euro) 15 000 de matéria coletável é de 17% 
(Continente), 13% para a Madeira e 13,6%, para os Açores, aplicando-se 21% 

(Continente), 20% (Madeira) e 16,8% (Açores) ao excedente.  
 

A aplicação da taxa prevista anteriormente está sujeita às regras europeias aplicáveis 
em matéria de auxílios de minimis. (Rectificada pela Dec.Rectificação n.º 67-

A/2009 - 11/09) 
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“Os sujeitos passivos que se qualifiquem como pequena ou média empresa (PME), nos termos 
previstos no anexo ao Decreto-Lei n.° 372/2007, de 6 de novembro, devem assinalar o campo 
1 “SIM”. Caso não tenham solicitado a certificação junto do Instituto de Apoio às Pequenas e 
Médias Empresas e à Inovação, I.P. (IAPMEI, I.P.), a qual constitui prova bastante dessa 
qualificação, devem estar em condições de comprovar a mesma.” 
 

 

Categoria de empresa 
 

Efetivos 
 

Volume de negócios 
 

ou 
 

Balanço total 
 

Média 
 

< 250 
 

≤ 50 milhões de euros 
 

≤ 43 milhões de euros 
 

Pequena 
 

< 50 
 

≤ 10 milhões de euros 
 

≤ 10 milhões de euros 
 

Micro 
 

< 10 
 

≤ 2 milhões de euros 
 

≤ 2 milhões de euros 

 
“Tratando-se  de  uma  empresa  que  tenha  empresas  parceiras  e  associadas,  nos  termos 
definidos no anexo ao Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, a determinação dos 
resultados da empresa (cálculo dos efetivos e dos montantes financeiros) é efetuada de 
acordo com o disposto no artigo 6.º do anexo ao referido decreto-lei. 

 
Assim, ainda que os dados da empresa se encontrem dentro dos limites para poder ser 
qualificada  como  PME,  se  os  dados  agregados  (da  empresa  e  das  suas  parceiras  e 
associadas) ultrapassarem tais limites, as empresas envolvidas não podem obter a qualificação 
de PME.” 

 
Entidades que não exercem a título principal (art. 87.º n.º 5): 

A taxa é de 21% (Continente e Madeira) (Redação da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março) era 

de 21,5%. 
16,8% (Açores) 
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Cálculo da derrama 
 
A derrama é uma taxa lançada pelos municípios e de acordo com o previsto na Lei  

n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, nomeadamente no que respeita ao seu artigo 14.º: 
 

Artigo 14.º 

1 - Os municípios podem deliberar lançar anualmente uma derrama, até ao limite 

máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o 

rendimento das pessoas colectivas (IRC), que corresponda à proporção do 
rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos residentes em 

território português que exerçam, a título principal, uma actividade de natureza 
comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse 
território.  

2 - Para efeitos de aplicação do disposto no número anterior, sempre que os 
sujeitos passivos tenham estabelecimentos estáveis ou representações locais em mais 

de um município e matéria colectável superior a € 50000, o lucro tributável imputável 

à circunscrição de cada município é determinado pela proporção entre a massa 

salarial correspondente aos estabelecimentos que o sujeito passivo nele possua e a 
correspondente à totalidade dos seus estabelecimentos situados em território 
nacional. 
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Tributação Autónoma de IRC 
Esta tributação faz-se independentemente do resultado uma vez que tem em 
consideração a despesa. 

 

Artigo 88.º 

1 - As despesas não documentadas são tributadas autonomamente, à taxa de 50%, 

sem prejuízo da sua não consideração como gastos nos termos da alínea b) do n.º 1 
do artigo 23.º-A. 
 

3 - São tributados autonomamente os encargos efetuados ou suportados por sujeitos 
passivos que não beneficiem de isenções subjetivas e que exerçam, a título principal, 

atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, relacionados com viaturas 

ligeiras de passageiros, viaturas ligeiras de mercadorias referidas na alínea b) do 

n.º 1 do artigo 7.º do Código do Imposto sobre Veículos, motos ou motociclos, 

excluindo os veículos movidos exclusivamente a energia elétrica, às seguintes taxas::  
 

 
 
 
Categoria B: Automóveis de passageiros referidos nas alíneas a) e d) do n.º 1 do artigo 2.º do Código 

do Imposto sobre Veículos e automóveis ligeiros de utilização mista com peso bruto não superior a 

2500 kg, matriculados em data posterior à da entrada em vigor do presente código; 

 

a) automóveis ligeiros de passageiros, considerando-se como tais os automóveis com peso bruto até 3500 kg 

e com lotação não superior a nove lugares, incluindo o do condutor, que se destinem ao transporte de pessoas; 

d) automóveis de passageiros com mais de 3500 kg e com lotação não superior a nove lugares, incluindo o 

do condutor; 
 

a) 10% no caso de viaturas com um custo de aquisição inferior a (euro) 

25.000;  
 

b) 27,5% no caso de viaturas com um custo de aquisição igual ou superior a 

(euro) 25.000 e inferior a (euro) 35.000;  
 

c) 35% no caso de viaturas com um custo de aquisição igual ou superior a 
(euro) 35.000. 

 

5 - Consideram-se encargos relacionados com viaturas ligeiras de passageiros, motos 
e motociclos, nomeadamente, depreciações, rendas ou alugueres, seguros, 

manutenção e conservação, combustíveis e impostos incidentes sobre a sua posse ou 
utilização.  

 
6 - Excluem-se do disposto no n.º 3 os encargos relacionados com:  

 

a) 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; e  
b) 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.  
 
 Os resultantes da utilização pessoal pelo trabalhador ou membro de 

órgão social de viatura automóvel que gere encargos para a entidade 

patronal, quando exista acordo escrito entre o trabalhador ou membro 

do órgão social e a entidade patronal sobre a imputação àquele da 

referida viatura automóvel;  

 

b) Quanto aos veículos da categoria B, a cilindrada e o nível de 

emissão de dióxido de carbono (CO2) relativo ao ciclo combinado de 

ensaios constante do certificado de conformidade ou, não existindo, da 

medição efectiva efectuada em centro técnico legalmente autorizado 

nos termos previstos para o cálculo do imposto sobre veículos; 
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Quanto ao uso e aquisição de viatura disponibilizada pela empresa, é considerado 

rendimento em espécie tributado em IRS (art. 2.º, n.º 3, alínea b), n.ºs 9 e 10 do 

CIRS)  e o uso é base de incidência contributiva (art. 46.º do CC) para efeitos de 

segurança social. 

A. Em IRS: 

Estes rendimentos são declarados mensalmente (DMR), mas não é efetuada 

retenção na fonte. 

Para efeitos de cálculo do rendimento tributável, usam-se os seguintes 

procedimentos: 

 

1. Uso da Viatura (art. 24.º, n.º 5) 

0,75% x valor de mercado (reportado a 1 de janeiro) x n.º de meses de utilização 

Valor de mercado (Portaria n.º 383/2003) = Valor aquisição x (1- coeficiente 

desvalorização) 

 

Exemplo: 

Valor aquisição da viatura € 10.000 (IVA Incluído se não for dedutível) 

Idade: 2 anos (Coeficiente acumulado de 0,35) 

Valor de mercado: € 6.500 (€ 10.000 x (1-0,35)) 

Rendimento a tributar e declarado mensalmente: € 48,75 (6.500 x 0,75%) 

 

2. Aquisição da viatura (art. 24.º n.º 6) 

Rendimento tributável: Valor mercado - (rendimento já tributado pela utilização 

+ valor de aquisição pago pelo colaborador) 

 

B. Para efeitos de TSU (art. 46.º, nº. 2, alínea s) e art. 46.º A) 

Utilização pessoal 
de viatura da 

Aquisição de viatura 
da empresa:

– Não sujeito a retenção 
na fonte 

– Englobado e tributado 
às taxas marginais de 
IRS 

 Quantificação do 
rendimento = 
0,75% Valor 
mercado da viatura 

– Não sujeito a retenção 
na fonte 

– Englobado e tributado 
às taxas marginais de 
IRS 

 Quantificação do 
rendimento = 
Valor mercado – 
(Rendimento 

n.º 5  
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Uso da viatura 

Base de incidência contributiva: Valor de aquisição da viatura (IVA incluído se 

não for dedutível) x 0,75% 

 

Exemplo: 

Valor aquisição da viatura € 10.000 (IVA Incluído se não for dedutível) 

Base de incidência contributiva: € 75 (€ 10.000 x 0,75%) 

 

Diplomas legais de base 

CIRS 

Art. 2.º - Rendimentos de categoria A 

3 - Consideram-se ainda rendimentos do trabalho dependente: 

b) As remunerações acessórias, nelas se compreendendo todos os direitos, 

benefícios ou regalias não incluídos na remuneração principal que sejam 

auferidos devido à prestação de trabalho ou em conexão com esta e constituam 

para o respetivo beneficiário uma vantagem económica, designadamente: 

9) Os resultantes da utilização pessoal pelo trabalhador ou membro de órgão 

social de viatura automóvel que gere encargos para a entidade patronal, quando 

exista acordo escrito entre o trabalhador ou membro do órgão social e a entidade 

patronal sobre a imputação àquele da referida viatura automóvel; 

10) Os resultantes da aquisição pelo trabalhador ou membro de órgão social, por 

preço inferior ao valor de mercado, de qualquer viatura que tenha originado 

encargos para a entidade patronal; 

 

Art. 24.º Rendimentos em espécie 

5 - Quando se tratar da atribuição do uso de viatura automóvel pela entidade 

patronal, o rendimento anual corresponde ao produto de 0,75 % do seu valor de 

mercado, reportado a 1 de janeiro do ano em causa, pelo número de meses de 

utilização da mesma. 

6 - No caso de aquisição de viatura pelo trabalhador ou membro de órgão social, 

o rendimento corresponde à diferença positiva entre o respetivo valor de 

mercado e o somatório dos rendimentos anuais tributados como rendimentos 

decorrentes da atribuição do uso com a importância paga a título de preço de 

aquisição. 

7 - Na determinação dos rendimentos previstos nos n.os 5 e 6, considera-se valor 

de mercado o que corresponder à diferença entre o valor de aquisição e o 

produto desse valor pelo coeficiente de desvalorização acumulada constante de 

tabela a aprovar por portaria do membro do Governo responsável pela área das 

finanças. 

 

CC 

Artigo 46.º - Delimitação da base de incidência contributiva 

1 - Para efeitos de delimitação da base de incidência contributiva consideram-se 

remunerações as prestações pecuniárias 

ou em espécie que nos termos do contrato de trabalho, das normas que o regem 

ou dos usos são devidas pelas 

entidades empregadoras aos trabalhadores como contrapartida do seu trabalho. 

2 - Integram a base de incidência contributiva, designadamente, as seguintes 

prestações: 

s) As despesas resultantes da utilização pessoal pelo trabalhador de viatura 

automóvel que gere encargos para a 
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entidade empregadora nos termos do artigo seguinte; 

 

Artigo 46.º-A - Uso pessoal de viatura automóvel 

1 - Para efeitos do disposto na alínea s) do n.º 2 do artigo anterior, e sem 

prejuízo do disposto no número seguinte, considera-se que a viatura é para uso 

pessoal sempre que tal se encontre previsto em acordo escrito entre o trabalhador 

e a entidade empregadora do qual conste: 

a) A afetação, em permanência, ao trabalhador, de uma viatura automóvel 

concreta; 

b) Que os encargos com a viatura e com a sua utilização sejam integralmente 

suportados pela entidade empregadora; 

c) Menção expressa da possibilidade de utilização para fins pessoais ou da 

possibilidade de utilização durante 24 

horas por dia e o trabalhador não se encontre sob o regime de isenção de horário 

de trabalho. 

2 - Considera-se ainda que a viatura é para uso pessoal sempre que no acordo 

escrito seja afeta ao trabalhador, em 

permanência, viatura automóvel concreta, com expressa possibilidade de 

utilização nos dias de descanso semanal. 

3 - Nos casos previstos no número anterior, esta componente não constitui base 

de incidência nos meses em que o 

trabalhador preste trabalho suplementar em pelo menos dois dos dias de 

descanso semanal obrigatório ou em quatro dias 

de descanso semanal obrigatório ou complementar. 

4 - O valor sujeito a incidência contributiva corresponde a 0,75% do custo de 

aquisição da viatura. 

 

 

7 - São tributados autonomamente à taxa de 10 % os encargos efectuados (ERA: 

dedutíveis) relativos a despesas de representação  
 

 

Consideram-se despesas de representação, nomeadamente: 

 

– as despesas suportadas com recepções, refeições, viagens, passeios e 
espectáculos oferecidos no País ou no estrangeiro a clientes ou fornecedores 

ou ainda a quaisquer outras pessoas ou entidades. 
 

9 - São ainda tributados autonomamente, à taxa de 5%, os encargos efectuados ou 

suportados (ERA: dedutíveis) relativos a despesas com ajudas de custo e com 

compensação pela deslocação em viatura própria do trabalhador, ao serviço da 

entidade patronal, não facturadas a clientes, escrituradas a qualquer título, excepto 

na parte em que haja lugar a tributação em sede de IRS na esfera do respectivo 
beneficiário. 

 

11 - São tributados autonomamente, à taxa de 23%, os lucros distribuídos por 

entidades sujeitas a IRC a sujeitos passivos que beneficiam de isenção total ou 

parcial, abrangendo, neste caso, os rendimentos de capitais, quando as partes 

sociais a que respeitam os lucros não tenham permanecido na titularidade do 

mesmo sujeito passivo, de modo ininterrupto, durante o ano anterior à data da sua 
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colocação à disposição e não venham a ser mantidas durante o tempo necessário 

para completar esse período.  
 

13 — São tributados autonomamente, à taxa de 35 %:  
a) Os gastos ou encargos relativos a indemnizações ou quaisquer 

compensações devidas não relacionadas com a concretização de 

objectivos de produtividade previamente definidos na relação 
contratual, quando se verifique a cessação de funções de gestor, 

administrador ou gerente, bem como os gastos relativos à parte que 
exceda o valor das remunerações que seriam auferidas pelo exercício 

daqueles cargos até ao final do contrato, quando se trate de rescisão de 
um contrato antes do termo, qualquer que seja a modalidade de 
pagamento, quer este seja efectuado directamente pelo sujeito passivo 

quer haja transferência das responsabilidades inerentes para uma outra 
entidade;  

b) 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 (euro) 27 500, 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. 

 

14 - As taxas de tributação autónoma previstas no presente artigo são elevadas em 

10 pontos percentuais quanto aos sujeitos passivos que apresentem prejuízo fiscal 

no período de tributação a que respeitem quaisquer dos factos tributários referidos 
nos números anteriores relacionados com o exercício de uma atividade de natureza 
comercial, industrial ou agrícola não isenta de IRC. 

 
15 - As taxas de tributação autónoma previstas nos n.os 7, 9, 11 e 13, bem como o 

disposto no número anterior, não são aplicáveis aos sujeitos passivos a que se 

aplique o regime simplificado de determinação da matéria coletável. 
 

 

17 - 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 %. (Aditado 
pela Lei n.º 82-D/2014, de 31/12)  

 

 

18 - 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 %. 
(Aditado pela Lei n.º 82-D/2014, de 31/12)  

 

21 - A liquidação das tributações autónomas em IRC é efetuada nos termos previstos 

no artigo 89.º e tem por base os valores e as taxas que resultem do disposto nos 

números anteriores, não sendo efetuadas quaisquer deduções ao montante global 

apurado. (Aditado pela Lei n.º 7-A/2016 de 30 de março; esta redação tem natureza interpretativa) 
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Pagamentos por conta 
As entidades que exerçam, a título principal, actividade de natureza comercial, 

industrial ou agrícola, bem como as não residentes com estabelecimento estável em 
território português, devem proceder ao pagamento do imposto nos termos seguintes:  

  
a) Em três pagamentos por conta, com vencimento em Julho, Setembro e 15 de 

Dezembro do próprio ano a que respeita o lucro tributável ou, nos casos dos nºs 2 e 
3 do artigo 8.º, no 7.º mês, no 9.º mês e no dia 15 do 12.º mês do respectivo período 

de tributação;  
 

• Os pagamentos por conta são calculados com base no imposto liquidado nos 

termos do n.º 1 do artigo 90.º relativamente ao período de tributação 
imediatamente anterior àquele em que se devam efectuar esses pagamentos, 

líquido da dedução a que se refere a alínea d) do n.º 2 do mesmo artigo.  

 

– Os pagamentos por conta dos sujeitos passivos cujo volume de 

negócios do período de tributação imediatamente anterior àquele em 
que se devam efectuar esses pagamentos seja igual ou inferior a € 

500.000,00 correspondem a 80% do montante do imposto referido no 
número anterior, repartido por três montantes iguais, arredondados, 

por excesso, para euros.  

 

– Os pagamentos por conta dos sujeitos passivos cujo volume de 

negócios do período de tributação imediatamente anterior àquele em 
que se devam efectuar esses pagamentos seja superior a € 500.000,00 
correspondem a 95% do montante do imposto referido no n.º 1, 

repartido por três montantes iguais, arredondados, por excesso, para 
euros. 
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Limitações aos pagamentos por conta 

• Se o sujeito passivo verificar, pelos elementos de que disponha, que o 

montante do pagamento por conta já efetuado é igual ou superior ao imposto 
que será devido com base na matéria coletável do período de tributação, pode 
deixar de efetuar o terceiro pagamento por conta.  

 

• Verificando-se, face à declaração periódica de rendimentos do exercício a que 

respeita o imposto, que, em consequência da suspensão da terceira entrega 
por conta prevista no número anterior, deixou de ser paga uma importância 
superior a 20 % da que, em condições normais, teria sido entregue, há lugar a 

juros compensatórios desde o termo do prazo em que a entrega deveria ter 
sido efetuada até ao termo do prazo para o envio da declaração ou até à data 

do pagamento da autoliquidação, se anterior.  

• Se a terceira entrega por conta a efetuar for superior à diferença entre o 
imposto total que o sujeito passivo julgar devido e as entregas já efetuadas, 

pode aquele limitar o terceiro pagamento a essa diferença, sendo de aplicar o 
disposto nos números anteriores, com as necessárias adaptações.  

 

 

Pagamento especial por conta 
 

• Sem prejuízo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 104.º, os sujeitos 
passivos aí mencionados ficam sujeitos a um pagamento especial por conta, a 

efectuar durante o mês de Março ou em duas prestações, durante os meses de 
Março e Outubro do ano a que respeita ou, no caso de adoptarem um período 

de tributação não coincidente com o ano civil, nos 3.º e 10.º meses do período 
de tributação respectivo.  
 

• O montante do pagamento especial por conta é igual a 1 % do volume de 

negócios relativo ao período de tributação anterior, com o limite mínimo de 

€ 850 [era: € 1.000], e, quando superior, é igual a este limite acrescido de 20 
% da parte excedente, com o limite máximo de € 70 000. 

 
– Ao montante apurado nos termos do número anterior deduzem-se os 

pagamentos por conta calculados nos termos do artigo anterior, efectuados 
no período de tributação anterior. 

 

Para efeitos do disposto no n.º 2, o volume de negócios corresponde ao valor das 
vendas e dos serviços prestados geradores de rendimentos sujeitos e não isentos. 

 
Ficam dispensados de efectuar o pagamento especial por conta: 

a) Os sujeitos passivos totalmente isentos de IRC, ainda que a isenção não inclua 

rendimentos que sejam sujeitos a tributação por retenção na fonte com caráter 

definitivo, bem como os sujeitos passivos que apenas aufiram rendimentos não 

sujeitos ou isentos; (Redação da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro) ; 

b) Os sujeitos passivos que se encontrem com processos no âmbito do Código da 

Insolvência e da Recuperação de Empresas, a partir da data de instauração desse 
processo; 
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c) Os sujeitos passivos que tenham deixado de efectuar vendas ou prestações de 

serviços e tenham entregue a correspondente declaração de cessação de 

actividade a que se refere o artigo 33.º do Código do IVA; 

d) Os sujeitos passivos a que seja aplicado o regime simplificado de determinação 
da matéria coletável; 

e) Os sujeitos passivos que não efetuem o pagamento até ao final do terceiro mês do 

respetivo período de tributação, desde que as obrigações declarativas previstas 

nos artigos 120.º e 121.º, relativas aos dois períodos de tributação anteriores, 

tenham sido cumpridas nos termos neles previstos. (Aditado pela Lei n.º71/2018, de 31 

de dezembro)  

 

 
ART. 197.º, n.º 2,  DO OE 2018:  O limite mínimo de pagamento especial por 
conta previsto no n.º 2 do artigo 106.º do Código do IRC é reduzido 

progressivamente até 2019, sendo substituído por um regime adequado de 
apuramento da matéria coletável, nos termos previstos no artigo 90.º, através da 

aplicação de coeficientes técnico-económicos por atividade económica a publicar 
em portaria. 

 
 

Nos casos em que ocorra a cessação do regime simplificado de determinação da 

matéria coletável, nos termos do n.º 6 do artigo 86.º-A, por não verificação dos 
requisitos previstos nas alíneas a) ou b) do n.º 1 daquele artigo, o sujeito passivo deve 

efetuar o pagamento especial por conta,  até ao fim do 3.º mês do período de 
tributação seguinte.  
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As correcções fiscais 
 

 
 

O primeiro campo (701), corresponde ao resultado líquido do exercício, que se apura 
na contabilidade (conta 818) após o cálculo definitivo do imposto (812).  
 

Assim, e como ainda não apurámos o imposto a pagar, tomaremos como ponto de 
partida o Resultado antes de impostos (811) para depois de apurar o imposto (colecta 

+ derrama + tributação autónoma), corrigirmos este campo para o resultado líquido. 
 

 
 

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

• Uma vez que não estão reflectidas no resultado contabilístico,  são acrescidas 

ao resultado as importâncias relativas às variações patrimoniais positivas, 
tendo como exemplos os seguintes: 

 
Subsídios relacionados com activos não correntes 
1 — A inclusão no lucro tributável dos subsídios relacionados com activos não 

correntes obedece às seguintes regras:  
  

a) Quando os subsídios respeitem a activos depreciáveis ou amortizáveis, deve 
ser incluída no lucro tributável uma parte do subsídio atribuído, 

independentemente do recebimento, na mesma proporção da depreciação ou 
amortização calculada sobre o custo de aquisição ou de produção, sem 
prejuízo do disposto no n.º 2;  

b) Quando os subsídios respeitem a ativos intangíveis sem vida útil definida, 
deve ser incluída no lucro tributável uma parte do subsídio atribuído, 

independentemente do recebimento, na proporção prevista no artigo 45.º-A;  
c) Quando os subsídios respeitem a propriedades de investimento e a ativos 

biológicos não consumíveis, mensurados pelo modelo do justo valor, deve ser 
incluída no lucro tributável uma parte do subsídio atribuído, 
independentemente do recebimento, na proporção prevista no artigo 45.º-A;  

d) Quando os subsídios não respeitem aos ativos referidos nas alíneas anteriores, 
devem ser incluídos no lucro tributável, em frações iguais, durante os períodos 

de tributação em que os elementos a que respeitam sejam inalienáveis, nos 
termos da lei ou do contrato ao abrigo dos quais os mesmos foram 

concedidos, ou, nos restantes casos, durante 10 anos, sendo o primeiro o do 
recebimento do subsídio.  

 

2 — Nos casos em que a inclusão no lucro tributável dos subsídios se efectue, nos 

termos da alínea a) do número anterior, na proporção da depreciação ou amortização 

calculada sobre o custo de aquisição, tem como limite mínimo a que 
proporcionalmente corresponder à quota mínima de depreciação ou amortização nos 

termos do n.º 6 do artigo 30.º  
 
 

Acções ou quotas próprias 
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As variações obtidas com a alienação de acções ou quotas próprias não devem 
originar quaisquer resultados (contabilísticos) e cuja movimentação é efectuada 
através de capital próprio. 

 
Excepções 

▪ Há, no entanto, que atender às seguintes excepções (cf. art. 21.º): 
a) As entradas de capital, incluindo os prémios de emissão de ações ou quotas, 

as coberturas de prejuízos, a qualquer título, feitas pelos titulares do capital, 
bem como outras variações patrimoniais positivas que decorram de operações 
sobre ações, quotas e outros instrumentos de capital próprio da entidade 

emitente, incluindo as que resultem da atribuição de instrumentos financeiros 
derivados que devam ser reconhecidos como instrumentos de capital próprio; 

b) As mais-valias potenciais ou latentes, ainda que expressas na contabilidade, 
incluindo as reservas de reavaliação ao abrigo de legislação de carácter fiscal;  

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, entrada de ativos ou permuta de partes sociais, com 

exclusão da componente que corresponder à anulação das partes de capital 
detidas por esta nas sociedades fundidas ou cindidas 

 
 

 
 

Variações patrimoniais negativas não reflectidas no resultado líquido (art. 24.º) 

•  Por não terem influenciado o resultado contabilístico, do respectivo exercício, 
são deduzidos, neste campo, os valores referentes a variações patrimoniais 
negativas.  

 
• Nas mesmas condições referidas para os gastos e perdas, concorrem ainda para a 

formação do lucro tributável as variações patrimoniais negativas não refletidas 
no resultado líquido do período de tributação, exceto:   

  
a) As que consistam em liberalidades ou não estejam relacionadas com a 

actividade do contribuinte sujeita a IRC;  

b) As menos-valias potenciais ou latentes, ainda que expressas na contabilidade;  
c) As saídas, em dinheiro ou em espécie, em favor dos titulares do capital, a 

título de remuneração ou de redução do mesmo, ou de partilha do 
património, bem como outras variações patrimoniais negativas que decorram 

de operações sobre ações, quotas e outros instrumentos de capital próprio da 
entidade emitente ou da sua reclassificação;  

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

participação;  
e) As relativas a impostos sobre o rendimento. 

f) A diminuição do capital próprio da sociedade beneficiária decorrente de 
operações de fusão, cisão ou entrada de ativos, com exclusão da componente 
que corresponder à anulação das partes de capital detidas por esta nas 

sociedades fundidas ou cindidas. 

 

Irregularidades com suporte documental 
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• Não documentadas (art. 23.A, n.º 1, al. b)) 
Gastos sem qualquer documento de suporte 

 

• Não devidamente documentadas (art. 23.A, n.º 1, al. c)) 
Os encargos cuja documentação não cumpra o disposto nos n.º 3 e 4 do artigo 23.º, 

bem como os encargos evidenciados em documentos emitidos por sujeitos passivos 
com número de identificação fiscal inexistente ou inválido ou por sujeitos passivos 

cuja cessação de atividade tenha sido declarada oficiosamente nos termos do n.º 6 
do artigo 8.º; 
 

• Ilícitas (art. 23.A, n.º 1, al. d)) 
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; 
 

 

Os encargos cuja documentação não cumpra o disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 

23.º, as importâncias constantes de documentos emitidos por sujeitos passivos 

com NIF inexistente ou inválido ou por sujeitos passivos cuja cessação de 

atividade tenha sido declarada oficiosamente nos termos do n.º 6 do artigo 8.º 
(alínea b) do n.º 1 do art. 23.º-A)  

 

• Neste campo deverão ser inscritas as quantias relativas a documentos cujos 
NIF dos emitentes seja inexistente ou inválido pelo que se deverá consultar o 
site da DGCI, com vista a validar esta informação;  

 
• Os gastos dedutíveis que, devendo estar comprovados documentalmente, 

independentemente da natureza ou suporte dos documentos utilizados para 
esse efeito, não cumpram o seguinte: 

 
No caso de gastos incorridos ou suportados pelo sujeito passivo com a 
aquisição de bens ou serviços, o documento comprovativo a que se refere o 

número anterior deve conter, pelo menos, os seguintes elementos:  
 

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

b) 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;  
c) Quantidade e denominação usual dos bens adquiridos ou dos serviços 

prestados;  
d) Valor da contraprestação, designadamente o preço;  

e) Data em que os bens foram adquiridos ou em que os serviços foram 
realizados.  
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• Pode ainda a administração fiscal declarar oficiosamente a cessação de 
actividade quando for manifesto que esta não está a ser exercida nem há 
intenção de a continuar a exercer, ou sempre que o sujeito passivo tenha 

declarado o exercício de uma actividade sem que possua uma adequada 
estrutura empresarial em condições de a exercer.  

 

 

Combustíveis e aluguer de viaturas 

 

Não são dedutíveis como gasto: 

 

 
Os encargos com combustíveis na parte em que o sujeito passivo não faça prova de 

que os mesmos respeitam a bens pertencentes ao seu ativo ou por ele utilizados em 

regime de locação e de que não são ultrapassados os consumos normais. 

 

 
 
Os encargos com o aluguer sem condutor de viaturas ligeiras de passageiros ou 

mistas, na parte correspondente ao valor das depreciações dessas viaturas que, nos 
termos das alíneas c) e e) do n.º 1 do artigo 34.º, não sejam aceites como gastos. 
 

Os gastos com viaturas em aluguer de longa duração (locação operacional), 
considerado como tal se o aluguer seja superior a 3 meses, devem respeitar os limites 

de gasto anual tal como se a viatura fosse adquirida pela empresa, isto é, não superior 
a 25% do limite fiscal do ano (€25,000 para 2017) (cf. art. 23-A.º n.º 1 alínea i) e art. 

11.º do DR 25/2009). 
 
Juros e outras formas de remuneração de suprimentos e empréstimos feitos pelos 
sócios à sociedade [art.º 23.º-A, n.º 1, al. m)]  

734  .         .         ,  

 

Não são dedutíveis como gasto: 
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 artigo 63.º (Preços de transferência); 

➢ Portaria 279/2014:  taxa Euribor a 12 meses do dia da constituição da dívida 
acrescida de um spread de 2 %; para PME o spread é de 6%; 

➢ Evolução da Euribor: http://pt.euribor-rates.eu/euribor-taxa-12-meses.asp  

 

 

 
 

Mais e menos-valias contabilísticas 

A acrescer 

A deduzir 

http://pt.euribor-rates.eu/euribor-taxa-12-meses.asp
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• O valor das menos-valias, como o das mais-valias, contabilísticas, é sempre 
retirado do apuramento do resultado tributável, pois este só deve ser 

influenciado pelas mais-valias, ou menos-valias fiscais. 
 

 
 

Mais e menos-valias fiscais  

• Nestes campos acresce ou diminui a diferença entre as mais e menos valias 

fiscais, com ou sem intenção de reinvestimento e depois da correcção 
monetária. 

 

 
 

40% do aumento das reintegrações resultantes da reavaliação do activo fixo 

tangível 
• Acresce o valor de 40% do aumento das depreciações e reintegrações 

resultantes da reavaliação do activo fixo tangível efectuadas ao abrigo de 
legislação de índole fiscal.   

 
 

 
 

Provisões não dedutíveis ou para além dos limites legais  
 

• A quantia referente às provisões que tenham sido constituídas pelos sujeitos 
passivos não contidas no estabelecido nos artigos 39.º e 40.º.  

 

Exemplos:  
– para fazer face a indemnizações por rescisão de contratos de trabalho, 

ou  para impostos. 

 
• Ou não cumpram as condições para: 

– Garantias a clientes (art. 39.º) 
– Reparação de danos de carácter ambiental (art. 40.º) 

 

 
 

Redução de provisões tributadas 
• O resultado do exercício está influenciado positivamente pelas reduções de 

provisões, dado que, quando existem estas situações, a sua contabilização a 

crédito da conta 77 – Reversões, é uma das componentes do aumento do 
resultado positivo. 

• Então, se as provisões que são alvo de redução, não foram consideradas como 
dedutíveis fiscalmente, pelo que foram tributadas, aquando da sua 

constituição ou reforço, há que deduzir neste campo, somente nas condições 

A acrescer 

A deduzir 
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atrás descritas, o correspondente valor, evitando-se assim a sua dupla 
tributação.  

 

 
 

Correcções relativas a preços de transferência (art.º 63.º n.º 8) 
• Sempre que nas operações comerciais sobre bens, direitos ou serviços, bem 

como nas operações financeiras, efectuadas entre um sujeito passivo e 
qualquer outra entidade, sujeita ou não a IRC, com a qual esteja em situação 

de relações especiais, praticados termos ou condições substancialmente 
idênticos aos que normalmente seriam praticados entre entidades 

independentes em operações comparáveis, relativamente a operações com 
entidades não residentes, deve o sujeito passivo efectuar, na declaração de 
apuramento do imposto, as necessárias correcções positivas na determinação 

do lucro tributável, pelo montante correspondente aos efeitos fiscais 
imputáveis a essa inobservância. 

 

 
 

 
  

Anexo D 
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Donativos 
 

Obrigações acessórias das entidades beneficiárias (Artigo 66.º) 

As entidades beneficiárias dos donativos são obrigadas a: 
a) Emitir documento comprovativo dos montantes dos donativos recebidos dos 

seus mecenas, com a indicação do seu enquadramento no âmbito do presente 
capítulo e, bem assim, com a menção de que o donativo é concedido sem 
contrapartidas, de acordo com o previsto no artigo 60.º;  

b) Possuir registo actualizado das entidades mecenas, do qual constem, 
nomeadamente, o nome, o número de identificação fiscal, bem como a data 

e o valor de cada donativo que lhes tenha sido atribuído, nos termos do 
presente capítulo;  

c) Entregar à Direcção-Geral dos Impostos, até ao final do mês de Fevereiro de 
cada ano, uma declaração de modelo oficial referente aos donativos recebidos 
no ano anterior.  

O documento comprovativo deve conter: 

a) A qualidade jurídica da entidade beneficiária;  

b) O normativo legal onde se enquadra, bem como, se for caso disso, a 
identificação do despacho necessário ao reconhecimento; 

c) O montante do donativo em dinheiro, quando este seja de natureza 
monetária;  

d) A identificação dos bens, no caso de donativos em espécie.  

Os donativos em dinheiro de valor superior a (euro) 200 devem ser efectuados através 
de meio de pagamento que permita a identificação do mecenas, designadamente 

transferência bancária, cheque nominativo ou débito directo.   
 

 

Quotizações a favor de associações empresariais (art. 44.º CIRC) 

  
É considerado gasto do período de tributação, para efeitos da determinação do lucro 

tributável, o valor correspondente a 150% do total das quotizações pagas pelos 

associados a favor das associações empresariais em conformidade com os 

estatutos. 
O montante referido no número anterior não pode, contudo, exceder o equivalente 
a 2‰ do volume de negócios respectivo. 

 
Remuneração convencional do capital social (art. 41.ºA EBF) 

Na determinação do lucro tributável das sociedades comerciais ou civis sob forma 
comercial, cooperativas, empresas públicas, e demais pessoas coletivas de direito 

público ou privado com sede ou direção efetiva em território português, pode ser 
deduzida uma 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 (euro) 2 000 000, por entregas em dinheiro 

ou através da conversão de suprimentos ou de empréstimos de sócios, no âmbito 

da constituição de sociedade ou do aumento do capital social, desde que: (redação 

da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro) 

a) (Revogada); (redação da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro)  

b) (Revogada); (redação da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro) 

c) O seu lucro tributável não seja determinado por métodos indiretos; 

d) 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 
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efeitos da remuneração convencional do capital social, quer nos cinco períodos de 
tributação seguintes. (redação da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro)  

 
A dedução a que se refere o número anterior: 
a) Aplica-se exclusivamente às entradas efetivamente realizadas em dinheiro, no âmbito da 

constituição de sociedades ou do aumento do capital social da sociedade beneficiária, às entradas em 

espécie realizadas no âmbito de aumento do capital social que correspondam à conversão de créditos 

em capital, 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; (redação da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro) 

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; (redação da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro) 

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; (redação 

da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro) 
 

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. (redação da Lei n.º 114/2017, de 29 de 

dezembro) 
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• DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS 
 

Art. 52.º do CIRC:  
1 - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, os prejuízos fiscais apurados em 

determinado período de tributação, nos termos das disposições anteriores, são 
deduzidos aos lucros tributáveis, havendo-os, de um ou mais dos 12 períodos de 

tributação posteriores  
 

2014 e seguintes 12 anos Lei n.º 2/2014, de 16/1 

2012 e 2013 5 anos Lei n.º 64-B/2011, de 30 de 

Dezembro 

2011 4 anos Redacção dada pela  Lei n.º 3-

B/2010-28/04 

2010 e anteriores 6 anos  

 

5 anos para os prejuízos apurados a partir de 1/1/2017, excepto para PME que continua 

a ser de 12 anos (Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março). 

 
2 - A dedução a efectuar em cada um dos períodos de tributação não pode exceder o 

montante correspondente a 70 % do respectivo lucro tributável, não ficando, porém, 
prejudicada a dedução da parte desses prejuízos que não tenham sido deduzidos, nas 

mesmas condições e até ao final do respectivo período de dedução. 
 

8 - O previsto no n.º 1 deixa de ser aplicável quando se verificar, à data do termo do 

período de tributação em que é efetuada a dedução, que, em relação àquele a que 

respeitam os prejuízos, se verificou a alteração da titularidade de mais de 50% do 

capital social ou da maioria dos direitos de voto.  
 

9 - Para efeitos do número anterior, não são consideradas as alterações:  
 

a) Das quais resulte a passagem da titularidade do capital social ou dos direitos 
de voto de direta para indireta, ou de indireta para direta;  
 

b) Decorrentes de operações efetuadas ao abrigo do regime especial previsto nos 
artigos 73.º e seguintes;  

 
c) Decorrentes de sucessões por morte;  

 
d) Quando o adquirente detenha ininterruptamente, direta ou indiretamente, 

mais de 20 % do capital social ou da maioria dos direitos de voto da sociedade 

desde o início do período de tributação a que respeitam os prejuízos; ou  
 

e) Quando o adquirente seja trabalhador ou membro dos órgãos sociais da 

sociedade, pelo menos desde o início do período de tributação a que respeitam 

os prejuízos 
 

15 - (Revogado pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro) Para efeitos do n.º 1, devem 
ser deduzidos em 1.º lugar os prejuízos fiscais apurados há mais tempo 
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Pessoas colectivas e outras entidades residentes que não exerçam, a título 

principal, actividade comercial, industrial ou agrícola  

 

Artigo 53.º 

Determinação do rendimento global 
1 - O rendimento global sujeito a imposto das pessoas colectivas e entidades 

mencionadas na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º é formado pela soma algébrica dos 

rendimentos líquidos das várias categorias determinados nos termos do IRS, 

incluindo os incrementos patrimoniais obtidos a título gratuito, aplicando-se à 
determinação do lucro tributável as disposições deste Código.  
2 - Os prejuízos fiscais apurados relativamente ao exercício de actividades 

comerciais, industriais ou agrícolas e as menos-valias só podem ser deduzidos, para 
efeitos de determinação do rendimento global, aos rendimentos das respectivas 

categorias num ou mais dos seis períodos de tributação posteriores.  

 

 

 

  

1
0

1
0

O preenchimento da declaração modelo 22 relativamente às entidades que não exercem a 
título principal uma actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, no que respeita 
à determinação do imposto, inicia-se no Quadro 09.  
As entidades que apenas tenham obtido rendimentos isentos no período, devem indicá-los 
nos campos 323 ou 324 e, caso apresentem resultado positivo, estão obrigadas ao 
preenchimento do Quadro 03 do Anexo D.  
As entidades que para além destes rendimentos, tenham obtido também rendimentos 
sujeitos a tributação devem indicar estes últimos nos campos 301 ou 302, ou seja, nas  
colunas do Quadro 09 da declaração modelo 22 relativas ao regime geral. Nesta situação, 
aconselha-se o preenchimento prévio do Anexo D da IES, onde é feito o apuramento do 
rendimento global. 
Porque estas entidades têm uma taxa específica de IRC, de 21,5%, o cálculo do imposto é 
efectuado nos campos 348 e 349 do Quadro 10.  

Anexo D 

IES – Anexo D 

Modelo 22 
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1
0

1
0

As entidades que apenas tenham obtido rendimentos isentos no período, devem indicá-los nos 
campos 323 ou 324 e, caso apresentem resultado positivo, estão obrigadas ao preenchimento do 
Quadro 03 do Anexo D. 
Neste caso corresponde aos rendimentos líquidos (rendimentos – gastos imputáveis)  

Art. 54.º do CIRC 
Consideram-se rendimentos não sujeitos a IRC:  as quotas pagas pelos 
associados em conformidade com os estatutos, bem como os subsídios 

destinados a financiar a realização dos fins estatutários.  
Consideram-se rendimentos isentos: os incrementos patrimoniais obtidos a 

título gratuito destinados à directa e imediata realização dos fins estatutários.  

1
0

1
0

Rendimentos comerciais 
Como por exemplo: 
Publicidade 

Bares 

Postos de abastecimento 

Vendas de produtos 

Prestação de serviços 

IES – Anexo D 
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O campo D136 – Número médio de pessoas ao serviço deve ser calculado da seguinte forma: 
Soma do pessoal ao serviço no último dia útil de cada mês de actividade do ano 

Número de meses de actividade do ano 

Pessoal ao serviço - deve incluir o pessoal que trabalha para a entidade  e que recebe uma 
remuneração em dinheiro ou em espécie como contrapartida do trabalho prestado, o pessoal que 
trabalha para a entidade sem usufruir qualquer tipo de remuneração, o pessoal ausente por um 
período não superior a um mês (ex: doença, férias, formação profissional) e o pessoal de outras 
entidades que se encontre a trabalhar na entidade, sendo por esta directamente remunerado. Não 
deve incluir o pessoal a trabalhar na entidade cuja remuneração é suportada por outra entidade, os 
prestadores de serviços (profissionais liberais), o pessoal da entidade ausente por um período superior 
a um mês (ex: doença, serviço militar obrigatório, licença sem vencimento) e o pessoal com vínculo à 
entidade deslocado para outras entidades, sendo nessas directamente remunerado. 

IES – Anexo D 

Discrimine os rendimentos em função da tipologia dos mesmos, bem como as retenções na fonte e 
os rendimentos ilíquidos respectivos. 
No campo D244 deve ser inscrito o valor correspondente a 50% dos rendimentos incluídos no campo 
D205, relativos a lucros distribuídos por entidades com sede ou direcção efectiva em território 
português, sujeitas e não isentas, e aos rendimentos que, na qualidade de associado, sejam 
auferidos da associação em participação, desde que os mesmos tenham sido efectivamente 
tributados. 
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O resultado líquido é apurado deduzindo ao montante das rendas recebidas ou colocadas à 
disposição o total das despesas de manutenção e de conservação que incumbam ao sujeito passivo, 
que por ele sejam suportadas e se encontrem documentalmente provadas, bem como o imposto 
municipal sobre imóveis que incide sobre o valor dos prédios ou parte de prédios cujo rendimento 
tenha sido englobado. 
No caso de fracção autónoma de prédio em regime de propriedade horizontal, deduzir-se-ão 
também os encargos de conservação, fruição e outros que, nos termos da lei civil, sejam imputados 
ao condómino e se encontrem documentalmente provados. 

Quadro reservado ao apuramento das mais-valias geradas pelas transmissões onerosas de imóveis, 
valores mobiliários e propriedade intelectual ou industrial. 
Para determinação das mais-valias sujeitas a imposto, deduzir-se-ão os encargos com a valorização 
dos imóveis, comprovadamente realizados nos últimos cinco anos, e as despesas necessárias e 
efectivamente praticadas, inerentes à alienação de imóveis, valores mobiliários e propriedade 
intelectual. 
No caso de transmissão de imóveis, o valor de aquisição será corrigido mediante aplicação dos 
coeficientes publicados para o efeito em portaria do Ministro das Finanças. 
As menos-valias apuradas nos últimos seis exercícios são dedutíveis até à concorrência do respectivo 
rendimento líquido, reportando-se o eventual excesso para os exercícios subsequentes com o 
referido limite temporal. 
Este quadro é flexível permitindo, assim, utilizar tantos quadros quanto os necessários. 
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A matéria colectável obtém-se pela dedução ao rendimento global dos montantes 

correspondentes aos custos comuns e outros custos imputáveis aos rendimentos 

sujeitos a imposto e não isentos e dos benefícios fiscais que consistam em 

deduções àquele rendimento. 
Para  os  campos  D235  a  D239,  deverão  ser  transportados  os  rendimentos  

ilíquidos  de  retenções  das  diversas categorias consideradas para efeitos do IRS. 
Havendo prejuízos fiscais relativamente ao exercício de actividades comerciais, 

industriais ou agrícolas e menos-valias, serão os mesmos deduzidos aos 

rendimentos das respectivas categorias obtidos num ou mais dos seis exercícios 

posteriores, não devendo ser inscritos nos campos D235 e D238, respectivamente. 
No campo D241, inscrever-se-ão os custos comuns não considerados na 

determinação de rendimento global e que não estejam especificamente ligados à 

obtenção dos rendimentos não sujeitos ou isentos de IRC, os quais serão 

Sendo utilizado outro critério, deverá este ser evidenciado numa nota explicativa e 

integrar o Dossier Fiscal previsto no artigo 130.º do CIRC. 
Os custos comuns são dedutíveis até à concorrência do rendimento global (campo D240) 

C ⇒ é o montante dos rendimentos brutos sujeitos e não 
isentos; 
D ⇒ é o valor dos rendimentos brutos não sujeitos ou isentos; 
B ⇒ é o montante dos custos comuns ligados à obtenção de 
rendimentos sujeitos e não isentos e dos não sujeitos ou 
isentos. 
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Exemplo de aplicação: 

 

   

Actividade 

estatutária  

Actividade 

Comercial  Rendas  

Aplicações 

Financeiras  Total  

Rendimentos  20.500,00  7.000,00  12.000,00  2.000,00  41.500,00  

Quotas de associados  12.500,00           12.500,00  

Subsídios  5.000,00           5.000,00  

Donativos  3.000,00            3.000,00  

Vendas     5.000,00        5.000,00  

Prestação de serviços     2.000,00        2.000,00  

Rendas de edifícios        12.000,00     12.000,00  

Juros de aplicações           2.000,00  2.000,00  

Gastos específicos  700,00  5.500,00  900,00  0,00  7.100,00  

Custo das vendas     3.000,00        3.000,00  

FSE  500,00           500,00  

      300,00        300,00  

Pessoal  200,00           200,00  

      2.200,00        2.200,00  

IMI        300,00     300,00  

Manutenção e conservação        600,00     600,00  

Resultado específico  2.300,00  1.500,00  11.100,00  2.000,00  16.900,00  

 

 

Considere ainda os seguintes dados 
adicionais:  

Preencha as declarações obrigatórias e 
calcule o imposto. 
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Não declarável 

Isento 

IES Anexo D 
D241 
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4. As Demonstrações Financeiras  
a) Balanço: distinção corrente/não corrente  

b) Informação adicional ao Balanço 

c) A Demonstração de Resultados e a formação dos resultados 
d) As taxonomias e o agrupamento previsto para as demonstrações 

financeiras  
 

 

 

FINALIDADE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 
As demonstrações financeiras preparadas com o propósito de proporcionar 

informação que seja útil na tomada de decisões económicas devem responder às 
necessidades comuns da maior parte dos utentes. 

 

Com efeito, todos os utentes tomam decisões económicas, nomeadamente para: 

 
a) Decidir quando comprar, deter ou vender um investimento em capital próprio; 
b) Avaliar o zelo ou a responsabilidade do órgão de gestão; 

c) Avaliar a capacidade de a entidade pagar e proporcionar outros benefícios aos seus 
empregados; 

d) Avaliar a segurança das quantias emprestadas à entidade; 
e) Determinar as políticas fiscais; 

f) Determinar os lucros e dividendos distribuíveis; 
g) Preparar e usar as estatísticas sobre o rendimento nacional; ou 
h) Regular as actividades das entidades. 

 

 

COMPONENTES DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

Um conjunto de demonstrações financeiras para Microentidades inclui: 
 

(a) um balanço; 
(b) uma demonstração dos resultados por naturezas. 

 

Balanço 
 

A Distinção Corrente / Não Corrente 
 

Uma entidade deve apresentar activos correntes e não correntes, e passivos correntes 
e não correntes, como classificações separadas na face do balanço. 

 

Activos Correntes 
 

Um activo deve ser classificado como um activo corrente quando satisfizer qualquer 
dos seguintes critérios: 

 
(a) espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou 

consumido, no decurso normal do ciclo operacional da entidade; 

(b) está detido essencialmente para a finalidade de ser negociado; 
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(c) espera-se que seja  realizado  num período  até doze meses após a data do 
balanço; ou 

(d) é caixa ou seu equivalente, a menos que lhe seja limitada a troca ou uso 
para liquidar um passivo durante pelo menos doze meses após a data do 
balanço. 

 
Todos os outros activos devem ser classificados como activos não correntes. 

 
Esta Norma usa o termo “não corrente” para incluir activos tangíveis, intangíveis e 

financeiros de natureza de longo prazo.  
 
O ciclo operacional de uma entidade é o tempo entre a aquisição de activos para 

processamento e sua realização em caixa ou seus equivalentes. Quando o ciclo 
operacional normal da entidade não for claramente identificável, pressupõe-se que a 

sua duração seja de doze meses.  
 

Os activos correntes incluem activos (tais como inventários e dívidas a receber 
comerciais) que são vendidos, consumidos ou realizados como parte do ciclo 
operacional normal mesmo quando não se espere que sejam realizados num período 

até doze meses após a data do balanço.  
 

Passivos Correntes 
 

Um passivo deve ser classificado como corrente quando satisfizer qualquer dos 
seguintes critérios: 

 
• espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade; 
• está detido  essencialmente  para a finalidade  de ser negociado; 

• deverá ser liquidado num período até doze meses após a da data do Balanço; 
ou  

• a entidade não tem um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo 
durante pelo menos doze meses após a data do balanço. 

 
Todos os outros passivos devem ser classificados como passivos não correntes. 
 

Alguns passivos correntes, tais como dividas a pagar comerciais e alguns acréscimos 
de custos relativos a empregados e outros custos operacionais, são parte do capital 

circulante usado no ciclo operacional normal da entidade. Tais itens operacionais 
são classificados como passivos correntes mesmo que estejam para ser liquidados 

mais de doze meses após a data do balanço. O mesmo ciclo operacional normal 
aplica-se a classificação dos activos e passivos de uma entidade.  
 

Quando o ciclo operacional normal da entidade não for claramente identificável, 

pressupõe-se que a sua duração seja de doze meses. 
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INFORMAÇÃO ADICIONAL / COMPLEMENTAR  
 

1. Total de compromissos financeiros não incluídos no balanço 

 
Exemplos: 

− Contratos de promessa de compra e venda; 

− Opções de compra a exercer. 
 

2. Total de garantias ou ativos e passivos contingentes não incluídos no balanço 
 

Exemplos: 

− Garantias prestadas a terceiros; 

− Contratos de futuro. 
 

3. Natureza e forma das garantias reais prestadas 

 
Exemplo: 

− Garantias sobre imóveis para financiamentos obtidos. 
 

4. Compromissos em matéria de pensões 
 

5. Compromissos face a empresas coligadas ou associadas 

 

− ‘Empresas coligadas’, duas ou mais empresas em relação de grupo; 

− ‘Empresa associada’, uma empresa na qual outra empresa tem uma 
participação e sobre cuja gestão política e financeira essa outra empresa exerce 

uma influência significativa, a qual se presume sempre que essa outra empresa 
detenha 20 % ou mais dos direitos de voto dos acionistas ou sócios da 
primeira; 

− ‘Grupo’, uma empresa-mãe e todas as suas empresas subsidiárias 
 

6. Montante dos adiantamentos e dos créditos concedidos aos membros dos órgãos 
de administração, de direção  ou de supervisão, com indicação de: 

6.1. Taxas de juro e principais condições 
6.2. Montantes eventualmente reembolsados, amortizados ou objeto de renúncia 
6.3. Compromissos assumidos em seu nome a título de garantias de qualquer 

natureza, com  indicação do montante global para cada categoria 
 

7. Ações/quotas próprias adquiridas quer diretamente, quer por intermédio de 
pessoa atuando em nome próprio  mas por conta da entidade: 
7.1. Motivos das aquisições efetuadas durante o período 

7.2. Número e valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico das 

ações/quotas adquiridas e alienadas durante o período, bem como a fração do capital 

subscrito que elas representam 
7.3. Contravalor das ações/quotas, no caso de aquisições ou alienação a título 

oneroso 
7.4. Número e o valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico 
do conjunto das ações/quotas adquiridas e detidas em carteira, bem como a fração 

do capital subscrito que elas representam. 
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Demonstração de resultados 
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Taxonomias previstas (ME) 
(Instruções de preenchimento da IES, a vigorar a partir de 1/1/2019) 
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Anexo 
 

 Código das Sociedades Comerciais 
 

Artigo 66.º-A - Anexo às contas  

[Artigo aditado pelo Decreto-Lei n.º 185/2009, de 12 de Agosto] 

1 -    As sociedades devem prestar informação, no anexo às contas: 

a)   Sobre a natureza e o objectivo comercial das operações não 

incluídas no balanço e o respectivo impacte financeiro, quando 

os riscos ou os benefícios resultantes de tais operações sejam 
relevantes e na medida em que a divulgação de tais riscos ou 

benefícios seja necessária para efeitos de avaliação da situação 
financeira da sociedade; 

b)   Separadamente, sobre os honorários totais facturados durante 
o exercício financeiro pelo revisor oficial de contas ou pela 

sociedade de revisores oficiais de contas relativamente à revisão 
legal das contas anuais, e os honorários totais facturados 

relativamente a outros serviços de garantia de fiabilidade, os 
honorários totais facturados a título de consultoria fiscal e os 

honorários totais facturados a título de outros serviços que não 
sejam de revisão ou auditoria. 

2 -    As sociedades que não elaboram as suas contas de acordo com 
as normas internacionais de contabilidade adoptadas nos termos 

de regulamento comunitário devem ainda proceder à divulgação, 

no anexo às contas, de informações sobre as operações realizadas 
com partes relacionadas, incluindo, nomeadamente, os montantes 

dessas operações, a natureza da relação com a parte relacionada 
e outras informações necessárias à avaliação da situação financeira 

da sociedade, se tais operações forem relevantes e não tiverem 
sido realizadas em condições normais de mercado. 

3 -    Para efeitos do disposto no número anterior: 

a)   A expressão ´partes relacionadas´ tem o significado definido 

nas normas internacionais de contabilidade adoptadas nos 
termos de regulamento comunitário; 

b)   As informações sobre as diferentes operações podem ser 
agregadas em função da sua natureza, excepto quando sejam 

necessárias informações separadas para compreender os efeitos 
das operações com partes relacionadas sobre a situação 

financeira da sociedade. 
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5. A prestação de contas 
– Deliberação sobre as contas 

– Dispensa de acta 
– Aplicação dos resultados 

 

 

 Deliberação sobre as contas 
 

Artigo 65.º - Dever de relatar a gestão e apresentar contas  

1 -    Os membros da administração devem elaborar e submeter aos 

órgãos competentes da sociedade o relatório de gestão, as contas 
do exercício e demais documentos de prestação de contas previstos 

na lei, relativos a cada exercício anual.  

 

5 -    O relatório de gestão, as contas do exercício e demais 
documentos de prestação de contas devem ser apresentados ao 

órgão competente e por este apreciados, salvo casos particulares 
previstos na lei, no prazo de três meses a contar da data do 

encerramento de cada exercício anual, ou no prazo de cinco meses 
a contar da mesma data quando se trate de sociedades que devam 

apresentar contas consolidadas ou que apliquem o método da 

equivalência patrimonial.  

  

Artigo 70.º - Prestação de contas 

1 -    A informação respeitante às contas do exercício e aos demais 

documentos de prestação de contas, devidamente aprovados, está 

sujeita a registo comercial, nos termos da lei respectiva.  

2 -    A sociedade deve disponibilizar aos interessados, sem encargos, 

no respectivo sítio da Internet, quando exista, e na sua sede cópia 
integral dos seguintes documentos: [Redacção dada pelo Decreto-

Lei n.º 8/2007, de 17 de Janeiro] 

a)   Relatório de gestão; 

b)   Relatório sobre a estrutura e as práticas de governo societário, 
quando não faça parte integrante do documento referido na 

alínea anterior;  

c)   Certificação legal das contas;  

d)   Parecer do órgão de fiscalização, quando exista.  
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FAQ retirada do sítio na internet da CNC (www.cnc.min-financas.pt): 

Pergunta 19 

·   A obrigação prevista no art.º 11.º do Decreto-Lei n.º 158/2009, de 
13 de Julho (conjunto de demonstrações financeiras previsto no 

SNC) pode-se considerar cumprida mediante a constituição do 
dossier fiscal e da entrega da declaração da IES? 

·   Resposta (em 16NOV2011): Importa ter em atenção que não se 
deve confundir o cumprimento das obrigações para finalidades 
tributárias e outras com o das obrigações de índole contabilística 

para efeitos societários. Normalmente, o cumprimento das 
obrigações em matéria de normalização contabilística para fins 

societários deve preceder o cumprimento das obrigações para 
finalidades tributárias e outras. Acresce que a quantidade e detalhe 
das informações exigidas para essas duas finalidades, não são 

justapostas. Assim, a CNC entende que os documentos que 
constituam o dossier fiscal e a declaração da IES não substituem os 

documentos exigidos pelo art.º 11.º do Decreto-Lei n.º 158/2009, 
de 13 de Julho. 

 
 

Artigo 263.º - Relatório de gestão e contas de exercício  

2 -    É desnecessária outra forma de apreciação ou deliberação 

quando todos os sócios sejam gerentes e todos eles assinem, sem 
reservas, o relatório de gestão, as contas e a proposta sobre 

aplicação de lucros e tratamento de perdas, salvo quanto a 
sociedades abrangidas pelos n.ºs 5 e 6 deste artigo (CLC).  

 

 

 
 

http://www.cnc.min-financas.pt/
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 Aplicação dos resultados 

 

Artigo 33.º - Lucros e reservas não distribuíveis  

1 -    Não podem ser distribuídos aos sócios os lucros do exercício que sejam 
necessários para cobrir prejuízos transitados ou para formar ou 

reconstituir reservas impostas pela lei ou pelo contrato de sociedade. 

2 -    Não podem ser distribuídos aos sócios lucros do exercício enquanto as 

despesas de constituição, de investigação e de desenvolvimento não 
estiverem completamente amortizadas, excepto se o montante das 
reservas livres e dos resultados transitados for, pelo menos, igual ao 

dessas despesas não amortizadas. 

3 -    As reservas cuja existência e cujo montante não figuram expressamente 

no balanço não podem ser utilizadas para distribuição aos sócios. 

4 -    Devem ser expressamente mencionadas na deliberação quais as 
reservas distribuídas, no todo ou em parte, quer isoladamente quer 

juntamente com lucros de exercício. 
 

Artigo 35.º - Perda de metade do capital  

1 -   Resultando das contas de exercício ou de contas intercalares, tal como 
elaboradas pelo órgão de administração, que metade do capital social se 

encontra perdido, ou havendo em qualquer momento fundadas razões 
para admitir que essa perda se verifica, devem os gerentes convocar de 
imediato a assembleia geral ou os administradores requerer prontamente 

a convocação da mesma, a fim de nela se informar os sócios da situação 
e de estes tomarem as medidas julgadas convenientes.  

2 -   Considera-se estar perdida metade do capital social quando o capital 
próprio da sociedade for igual ou inferior a metade do capital social.  

3 -   Do aviso convocatório da assembleia geral constarão, pelo menos, os 

seguintes assuntos para deliberação pelos sócios:  

a)   A dissolução da sociedade;  

b)   A redução do capital social para montante não inferior ao capital 
próprio da sociedade, com respeito, se for o caso, do disposto no n.º 
1 do artigo 96.º;  

c)    A realização pelos sócios de entradas para reforço da cobertura do 
capital.  

 
Fim da documentação 
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