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INFORMAÇÃO FISCAL 

 

O Anexo A da IES 

Algumas notas sobre a informação de natureza fiscal 

 

O Anexo A da IES contém, fundamentalmente, informação de natureza 

contabilística mas também alguns quadros com conteúdos fiscais. O 

presente informativo tem por objetivo apresentar algumas notas e 

comentários sobre o preenchimento destes últimos.  

 

Quadro 063 – Outras informações contabilísticas e fiscais 

    

Começamos por este Quadro 063, uma vez que a versão do Anexo A 

para 2015 apresenta novos campos: A0679, A0680 e A0681.  

No que se refere aos suprimentos há que ter em atenção que a 

informação requerida em A0672 não é a mesma nem corresponde aos 

valores a indicar em A0674 e seguintes.  

No campo A0672 deve ser indicado o saldo credor da conta de 

suprimentos reportado ao último dia do período de tributação a que 

respeita a declaração.  

Nos campos A0674 e seguintes são indicados os NIF dos sócios ou dos 

elementos do seu agregado familiar que tenham efetuado suprimentos 

e empréstimos à sociedade no ano a que respeita a declaração. Os 

valores a indicar devem corresponder às entregas efetuadas durante o 

período.  
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No campo A0673 deve ser indicado o valor adquirido pela empresa em 

vales de refeição ou o valor pré-carregado em cartões de refeição, por 

entidade fornecedora. É ainda requerida informação sobre o número de 

beneficiários (campo A0680) bem como o tipo de vale: papel ou cartão 

de refeição (campo A0681).  

Note-se que as entidades utilizadoras de vales de refeição devem 

possuir registo atualizado, do qual conste, pelo menos, a identificação 

das entidades emitentes, bem como dos respetivos documentos de 

aquisição, faturas ou faturas-recibo, e ainda registo individualizado dos 

beneficiários e dos respetivos montantes atribuídos, conforme n.º 4 do 

artigo 126.º do Código do IRS.  

É ainda de salientar que por força do n.º 5 da mesma disposição legal, a 

diferença entre os montantes dos vales de refeição adquiridos e dos 

atribuídos deduzida do valor correspondente aos vales que se 

mantenham na posse da entidade adquirente, fica sujeita ao regime das 

despesas confidenciais ou não documentadas. 

Os vales de refeição pagos através de cartão bancário são equiparados 

aos tradicionais tickets de restauração.  

 

Quadro 07 – Deliberação de aprovação de contas 

Aplicação dos resultados conforme deliberação que aprovou as contas 

do período 
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Uma empresa deve reconhecer o custo esperado dos pagamentos de 

participação nos lucros e gratificações quando, e só quando: 

• A empresa tenha uma obrigação presente legal ou construtiva 

de fazer tais pagamentos em consequência de acontecimentos 

passados; 

• e possa ser feita uma estimativa fiável da obrigação. 

Assim, os gastos relativos à participação nos lucros (gratificações de 

balanço) concorrem para formação do lucro tributável do período a que 

os lucros respeitam. Nestas circunstâncias, o campo A0803 não deve ser 

preenchido.  

Caso não exista uma obrigação legal nem construtiva e a Assembleia 

Geral da entidade tenha deliberado atribuir gratificações, ocorre uma 

variação patrimonial negativa dedutível (conforme circular n.º 9/2011, 

de 5 de maio).  

Nesta situação, o pagamento destas importâncias tem de ser efetuado 

até ao fim do período de tributação em que ocorreu a deliberação, 

devendo estes valores ser indicados no campo A0803, sendo ainda 

necessário identificar os beneficiários, que sejam sócios ou acionistas, 

nos campos A0809 e seguintes.  

 

Quadro 09 – Mais-valias: reinvestimento dos valores de realização 
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Este Quadro foi reformulado em função das alterações efetuadas ao 

regime fiscal do reinvestimento pela Lei n.º 2/2014, de 16 de janeiro 

(reforma do IRC).  

Em traços gerais, o regime deixou de se aplicar às propriedades de 

investimento e às partes de capital mas, em contrapartida passou a ser 

aplicável aos ativos intangíveis.  

É obrigatório preencher este Quadro sempre que na declaração modelo 

22 de IRC tenha sido declarada a intenção de reinvestimento dos valores 

de realização, nos termos e condições referidos no artigo 48.º do Código 

do IRC.  

 

Quadro 10 – Operações com entidades relacionadas 

É com alguma frequência que constatamos que muitas empresas se 

esquecem de preencher este Quadro.  

    

A informação constante deste Quadro destina-se a dar cumprimento ao 

disposto no n.º 7 do artigo 63.º do Código do IRC.  

Assim, este Quadro deve ser preenchido sempre que a entidade tenha 

efetuado operações com outro sujeito passivo residente de IRC ou de 

IRS, com o qual esteja na situação de relações especiais. 

Este conceito encontra-se definido no n.º 4 do artigo 63.º do Código do 

IRC.  

O sujeito passivo deve ainda indicar se a documentação relativa aos 

preços de transferência se encontra organizada.  

Nos termos do n.º 3 do artigo 13.º da Portaria n.º 1446-C/2001, de 21 

de dezembro, estão dispensados da obrigatoriedade de organizar 

dossier de preços de transferência, os sujeitos passivos que no período 

anterior não tenham atingido um volume de vendas e outros proveitos 

igual ou superior a € 3.000.000,00.  
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O dossier de preços de transferência faz parte integrante do processo de 

documentação fiscal previsto no artigo 130.º do Código do IRC.  

 

Quadro 12 – programas de faturação certificados 

    

Este novo Quadro do Anexo A da IES é de preenchimento obrigatório. 

O sujeito passivo deve identificar os programas de faturação certificados 

que utiliza na sua atividade, devendo indicar no campo A2120 o 

respetivo número do certificado. 
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