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O novo ano iniciou-se com a turbulência típica inerente ao novo 

Orçamento de Estado e já outras causas se perfilam no radar de 

preocupações de fiscalistas, contabilistas, juristas, empresários, e, 

em geral, todos os que, de alguma forma – como executores directos, 

como formadores, investigadores ou consultores – intervêm na vida 

e na vitalidade do tecido empresarial do país. É o caso da polémica 

em torno da TSU e, subsequentemente, do início do fim do PEC (por 

muitos há muito desejada, diga-se em abono da verdade) como 

suposta medida compensatória pela revogação parlamentar de um 

Decreto-Lei que tinha por base um acordo de concertação social e o 

beneplácito do próprio presidente da república. Não cabendo na 

linha editorial d’O Tributo a discussão política (de resto, salutar e 

democrática) destes temas – discussão essa que tem outros espaços 

com interlocutores próprios – interessa-nos, antes, analisar as 

consequências gestionárias, técnicas, fiscais, jurídicas e operacionais 

decorrentes do concreto legislativo, processual, procedimental ou 

normativo a que estamos obrigados. 

Sem prejuízo de uma análise ao novo quadro normativo e fiscal do 

PEC já prevista para a edição de Março, destacamos, nesta  edição, as 

excelentes análises em torno de temas como a defesa do justo valor, 

os novos mecanismos de automatização das obrigações declarativas 

em sede de IRS, a dicotomia entre o método de depreciações de linha 

reta e os custos de posse, as licenças ambientais e as 

responsabilidades emergentes do artigo 35º do CSC em sede da 

situação dos capitais próprios no processo do encerramento das 

contas.  

No consultório é feito o enquadramento de duas situações reais de 

trabalhos feitos pelo inquilino em favor do senhorio em sede de 

contrato de arrendamento comercial.  

Desejo a todos que os conteúdos d’O Tributo sejam sugestivos, sem 

prejuízo de que qualquer leitor está convidado a sugerir temas ou 

mesmo a enviar à Direção artigos sobre assuntos que – exceptuando 

o debate político que de todo descartamos – se enquadrem na linha 

editorial do jornal. 
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Portaria n.º 2/2017 - Diário da República n.º 

1/2017, Série I de 2017-01-02 

Segunda alteração à Portaria n.º 31/2015, de 12 de 

fevereiro, com a redação dada pela Portaria n.º 

249/2016, de 15 de setembro, que estabelece o 

regime de aplicação da ação n.º 3.1, «Jovens 

agricultores», da Medida n.º 3, «Valorização da 

produção agrícola» do PDR 2020. 

 

Ofício - Circulado N.º: 15555/2017 de 02.01.2017 

Disponibilização na net de nova versão consolidada 

do Código Aduaneiro da União (CAU). 

 

Ofício - Circulado n.º 35064 de 02.01.2017 

IEC – Alterações declarativas – IABA – Novos códigos 

NC e adicionais IEC. 

 

Regulamento da CMVM n.º 4/2016 - Diário da 

República n.º 2/2017, Série II de 2017-01-03 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

Regulamento da CMVM n.º 4/2016 (Taxas). 

 

Portaria n.º 5/2017 - Diário da República n.º 

2/2017, Série I de 2017-01-03 

Portaria que procede à alteração da Portaria n.º 

257/2012, de 27 de agosto. 

 

Portaria n.º 4/2017 - Diário da República n.º 

2/2017, Série I de 2017-01-03 

Portaria que procede à atualização anual do valor do 

indexante dos apoios sociais (IAS). 

 

 

Portaria n.º 3/2017 - Diário da República n.º 

2/2017, Série I de 2017-01-03 

 

Portaria que procede à atualização do valor de 

referência do complemento solidário para idosos. 

 

 

Aviso n.º 139/2017, de 04/01 

Taxa de juros de mora aplicáveis às dívidas ao Estado 

e outras entidades públicas. 

 

Decreto-Lei n.º 6/2017 - Diário da República n.º 

5/2017, Série I de 2017-01-06 

Cria a Fatura Única Portuária por Escala de Navio. 

 

Portaria n.º 11/2017 - Diário da República n.º 

6/2017, Série I de 2017-01-09 

Aprova a lista de prédios para efeitos de avaliação de 

IMI. 

 

Portaria n.º 10/2017 - Diário da República n.º 

6/2017, Série I de 2017-01-09 

Atualiza o valor da taxa do adicionamento sobre as 

emissões de CO (índice 2). 

 

Portaria n.º 14/2017 - Diário da República n.º 

7/2017, Série I de 2017-01-10 

Estabelece o procedimento de emissão, 

disponibilização e cobrança voluntária da Fatura 

Única Portuária por Escala de Navio. 

 

Portaria n.º 20/2017 - Diário da República n.º 

8/2017, Série I de 2017-01-11 

Define a tarifa de referência aplicável durante o 

corrente ano à eletricidade vendida na sua totalidade 

à rede elétrica de serviço público (RESP), oriunda de 

unidades de pequena produção (UPP) que utilizam 

fontes de energia renovável. 

 

Portaria n.º 17/2017 - Diário da República n.º 

8/2017, Série I de 2017-01-11 

Primeira alteração à Portaria n.º 246-A/2016, de 8 de 

setembro - gasóleo profissional. 

 

Portaria n.º 22/2017 - Diário da República n.º 

9/2017, Série I de 2017-01-12 

 

 

LEGISLAÇÃO RELEVANTE EM JANEIRO DE 2017 

https://dre.pt/application/file/a/105669930
https://dre.pt/application/file/a/105669930
http://www.dgaiec.min-financas.pt/NR/rdonlyres/86023967-DAB3-4B81-8DA0-484EE03F00C2/0/15555_2017.pdf
http://www.dgaiec.min-financas.pt/NR/rdonlyres/F68DD1A4-B07F-4BBB-9856-840FF5638722/0/35064_2017.pdf
https://dre.pt/application/file/a/105687114
https://dre.pt/application/file/a/105687114
https://dre.pt/application/file/a/105687166
https://dre.pt/application/file/a/105687166
https://dre.pt/application/file/a/105687165
https://dre.pt/application/file/a/105687165
https://dre.pt/application/file/a/105687164
https://dre.pt/application/file/a/105687164
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/81B12767-6512-4EAE-B069-D98E8BB9D6D4/0/Aviso_139_2017.pdf
https://dre.pt/application/file/a/105714590
https://dre.pt/application/file/a/105714590
https://dre.pt/application/file/a/105726354
https://dre.pt/application/file/a/105726354
https://dre.pt/application/file/a/105726353
https://dre.pt/application/file/a/105726353
https://dre.pt/application/file/a/105738182
https://dre.pt/application/file/a/105738182
https://dre.pt/application/file/a/105746028
https://dre.pt/application/file/a/105746028
https://dre.pt/application/file/a/105746025
https://dre.pt/application/file/a/105746025
https://dre.pt/application/file/a/105750722
https://dre.pt/application/file/a/105750722
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Fixa os procedimentos que deverão ser observados 

pelas pessoas coletivas de utilidade pública que 

desenvolvam atividades de natureza e interesse 

cultural que queiram beneficiar de consignação da 

quota equivalente a 0,5 % do IRS liquidado, nos 

termos do artigo 152.º do Código do Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Singulares. 

 

Portaria n.º 25/2017 - Diário da República n.º 

10/2017, Série I de 2017-01-13 

Estabelece o regime de aplicação dos prémios à 

manutenção e por perda de rendimento a que podem 

ter direito os beneficiários dos apoios 

correspondente às operações 8.1.1, «Florestação de 

terras agrícolas e não agrícolas», e 8.1.2, «Instalação 

de sistemas agroflorestais», inseridas na ação 8.1, 

«Silvicultura sustentável», da medida 8, «Proteção e 

reabilitação dos povoamentos florestais» do 

Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, 

abreviadamente designado por PDR 2020. 

 

Portaria n.º 24/2017 - Diário da República n.º 

10/2017, Série I de 2017-01-13 

Portaria que aprova as novas instruções de 

preenchimento da Declaração Modelo 49 para 

cumprimento da obrigação prevista no artigo 60.º 

n.os 3 e 4 do Código do IRS. 

 

Despacho n.º 843-B/2017 - Diário da República n.º 

10/2017, 1º Suplemento, Série II de 2017-01-13 

Aprova as tabelas de retenção na fonte da sobretaxa a 

aplicar aos rendimentos do trabalho dependente e 

pensões auferidas em 2017. 

 

Despacho n.º 843-A/2017 - Diário da República n.º 

10/2017, 1º Suplemento, Série II de 2017-01-13 

Aprova as tabelas de retenção na fonte sobre 

rendimentos do trabalho dependente e pensões 

auferidas por titulares residentes no continente para 

vigorarem durante o ano de 2017. 

Lei n.º 3/2017 - Diário da República n.º 11/2017, 

Série I de 2017-01-16 

Consagra um regime transitório de opção pela 

tributação conjunta, em sede de imposto sobre o 

rendimento das pessoas singulares (IRS), em 

declarações relativas a 2015 entregues fora dos 

prazos legalmente previstos. 

 

Lei n.º 1/2017 - Diário da República n.º 11/2017, 

Série I de 2017-01-16 

Primeira alteração à Lei n.º 71/2013, de 2 de 

setembro, que regulamenta a Lei n.º 45/2003, de 22 

de agosto, relativamente ao exercício profissional das 

atividades de aplicação de terapêuticas não 

convencionais, estabelecendo o regime de imposto 

sobre o valor acrescentado aplicável a essas 

atividades. 

 

Oficio - Circulado n.º 35069/2017 de 16.01.2017 

APLICAÇAO DO ARTIGO 108.' DO CIEC - REDAÇAO 

DADA PELA LEI DO OE/2017 

 

Decreto-Lei n.º 11-A/2017 - Diário da República n.º 

12/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-01-17 

Cria uma medida excecional de apoio ao emprego 

através da redução da taxa contributiva a cargo da 

entidade empregadora. 

 

Portaria n.º 34/2017 - Diário da República n.º 

13/2017, Série I de 2017-01-18 

Portaria que regula a criação da medida Contrato-

Emprego, que consiste na concessão, à entidade 

empregadora, de um apoio financeiro à celebração de 

contrato de trabalho com desempregado inscrito no 

Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. 

 

Portaria n.º 32/2017 - Diário da República n.º 

13/2017, Série I de 2017-01-18 

Procede à regulamentação do regime de produção, 

armazenamento e circulação de bebidas não 

alcoólicas. 

https://dre.pt/application/file/a/105759383
https://dre.pt/application/file/a/105759383
https://dre.pt/application/file/a/105759382
https://dre.pt/application/file/a/105759382
https://dre.pt/application/file/a/105756205
https://dre.pt/application/file/a/105756205
https://dre.pt/application/file/a/105756204
https://dre.pt/application/file/a/105756204
https://dre.pt/application/file/a/105762429
https://dre.pt/application/file/a/105762429
https://dre.pt/application/file/a/105762427
https://dre.pt/application/file/a/105762427
http://www.dgaiec.min-financas.pt/NR/rdonlyres/9A16E1A2-F1D4-47CC-A0A3-24DF44E94B1A/0/Oficio_circulado_35069_2017.pdf
https://dre.pt/application/file/a/105756265
https://dre.pt/application/file/a/105756265
https://dre.pt/application/file/a/105776416
https://dre.pt/application/file/a/105776416
https://dre.pt/application/file/a/105776414
https://dre.pt/application/file/a/105776414
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Portaria n.º 31/2017 - Diário da República n.º 

13/2017, Série I de 2017-01-18 

Portaria que aprova as instruções de preenchimento 

da Declaração Mensal de Remunerações (AT), 

destinada a dar cumprimento à obrigação declarativa 

a que se refere a subalínea i) da alínea c), e a alínea 

d), do n.º 1 do artigo 119.º do Código do IRS, anexas à 

presente portaria. 

 

 

Ofício-Circulado n.º 90024/2017 - 18/01 

Alteração de procedimentos relativamente a 

retenções na fonte de IRS, pagamentos de retenções 

na fonte de IRS/IRC e Imposto do Selo. 

 

Ofício-Circulado N.º 15561/2017, de 2017-01-19 

Declaração verbal para sujeitar mercadorias ao 

regime aduaneiro de ILP. 

 

Portaria n.º 35/2017 - Diário da República n.º 

14/2017, Série I de 2017-01-19 

Portaria que aprova as novas instruções de 

preenchimento da declaração modelo 37 para 

cumprimento da obrigação prevista no artigo 127.º 

do Código do IRS. 

 

Regulamento n.º 52/2017 - Diário da República 

n.º 15/2017, Série II de 2017-01-20 

Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução 

Aprova o Regulamento de Contabilidade e Conta-

Cliente de agente de execução. 

 

Despacho n.º 936-A/2017 - Diário da República n.º 

15/2017, 2º Suplemento, Série II de 2017-01-20 

Despacho que aprova as tabelas de retenção na fonte 

sobre rendimentos do trabalho dependente e pensões 

auferidas por titulares residentes na Região 

Autónoma dos Açores para vigorarem durante o ano 

de 2017. 

 

 

Declaração de Retificação n.º 55-A/2017 - Diário 

da República n.º 15/2017, 2º Suplemento, Série II 

de 2017-01-20 

Declaração de retificação do Despacho n.º 843-

A/2017, de 12 de janeiro, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 10, de 13 de janeiro de 2017. 

 

Despacho n.º 55/2017, de 24/01 

Aprova as tabelas de retenção na fonte para o ano de 

2017 para a Região Autónoma da Madeira. 

 

Ofício-Circulado N.º 35070/2017, de 2017-01-25 

Regime de reembolso parcial para o gasóleo 

profissional. 

 

Ofício-Circulado n.º 35071/2017, de 25 de janeiro 

Imposto sobre o Álcool e as Bebidas Alcoólicas 

(IABA) aplicável às bebidas não alcoólicas - 

Concessão do estatuto. 

 

Portaria n.º 40/2017 - Diário da República n.º 

20/2017, Série I de 2017-01-27 

Procede à definição da remuneração da ESPAP, I. P., 

no âmbito do Sistema Nacional de Compras Públicas 

(SNCP). 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 

11/2017 - Diário da República n.º 20/2017, Série 

I de 2017-01-27 

Cessação de vigência do Decreto-Lei n.º 11-A/2017, 

de 17 de janeiro, que cria uma medida excecional de 

apoio ao emprego através da redução da taxa 

contributiva a cargo da entidade empregadora. 

 

Decreto n.º 5/2017 - Diário da República n.º 

22/2017, Série I de 2017-01-31 

Aprova a Convenção sobre Segurança Social entre a 

República Portuguesa e a República da Índia, assinada 

em Nova Deli, em 4 de março de 2013. 

 

 

https://dre.pt/application/file/a/105776413
https://dre.pt/application/file/a/105776413
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/3F5B2AA6-5F98-4EFD-B705-248219E6FCC1/0/Of_circ_90024_2017.pdf
http://www.dgaiec.min-financas.pt/NR/rdonlyres/F1BCA35C-ABB5-4566-BEAC-2837ACD79A44/0/15561_2017.pdf
https://dre.pt/application/file/a/105778429
https://dre.pt/application/file/a/105778429
https://dre.pt/application/file/a/105777456
https://dre.pt/application/file/a/105777456
https://dre.pt/application/file/a/105789575
https://dre.pt/application/file/a/105789575
https://dre.pt/application/file/a/105788074
https://dre.pt/application/file/a/105788074
https://dre.pt/application/file/a/105788074
http://www.gov-madeira.pt/joram/2serie/Ano%20de%202017/IISerie-015-2017-01-24Supl.pdf
http://www.dgaiec.min-financas.pt/NR/rdonlyres/DA77522D-8A72-465A-AD3D-C68547D83D00/0/Oficio_circulado_35070_2017.pdf
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MÉTODO DE DEPRECIAÇÕES DA LINHA RETA NO SNC 
ANÁLISE CRÍTICA EM SEDE DA INVERDADE VALORIMÉTRICA DOS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

 
Joaquim Alexandre * 

 
 
 
1. Apesar de existirem diversos 
métodos de depreciação passíveis de 
retratar melhor a evolução do estado 
presente de conservação e operacionalidade 
de um activo fixo tangível, no SNC, no CIRC e 
no Decreto Regulamentar 25/2009 é dada 
preferência geral ao método de depreciações 
da linha reta (também conhecido por 
método das quotas constantes).  
 
As premissas subjacentes à adopção do 
modelo são simples: 
 

 Os bens de investimento (património 
tangível móvel ou imóvel) são 
sujeitos a um desgaste regular ao 
longo do seu período de vida 
operacional ou útil esperado; 

 
 O registo sistemático das quotas 

anuais de depreciação é um 
mecanismo suficiente e fiável em 
termos de representatividade da 
evolução gestionária do estado 
técnico-operacional do bem; 

 
 
2. Sem prejuízo dos mecanismos de 
imparidade, da diminuição de justo valor e 
das reversões, importa verificar o quanto 
este método, sugestivo e de fácil assimilação, 
é, de facto, gestionariamente incipiente e 
susceptível de conduzir a decisões erradas 
em cada uma das 3 fases do ciclo patrimonial 
(aquisição, administração e abate).  
 

Comecemos pela representação gráfica da 
aplicação do método a um determinado bem 
depreciável.  
 
 
Assim: 
 
 

 
 
 
Em que 
 
VA = valor de aquisição 
D = depreciações acumuladas 

 
 
3. A experiência histórica em gestão de 
investimentos evidencia um princípio 
axiomático: quanto maior o grau de 
envelhecimento do bem, maior o esforço 
financeiro necessário à manutenção 
operacional do mesmo.  
 

ARTIGOS DO MÊS 
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Esse esforço financeiro tem, ainda, 
visibilidade na pressão que a posse 
operacional dos bens de investimento 
imprime à gestão de stocks (peças 
sobressalentes, ferramentas de desgaste 
rápido, produtos de lubrificação e 
conservação, etc.); 
 
 
 
4. Dado que a grande maioria destes 
bens não é sujeita a testes de imparidade, 
verifica-se que o uso das depreciações 
acumuladas como indicador único da 
obsolescência do bem resulta numa 
perceção incompleta e potencialmente 
indutora de tomada de decisões erradas de 
gestão.  
 
Sejam decisões de adiar investimentos de 
substituição sob a ilusão de que os actuais 
ainda se encontram em bom estado de uso 
operacional seja pela antecipação da 
substituição dos mesmos no pressuposto 
errado de que vão ocorrer mais-valias na 
venda do bem em estado de uso (activos não 
correntes detidos para venda ou unidades 
operacionais descontinuadas). 
 
 
 
5.  A questão das mais-valias – atento o 
quadro 07 da Declaração modelo 22 – 
mesmo que as mesmas sejam erradamente 
calculadas, redunda sempre em vantagem 
para o Estado dado (desvantagem fiscal para 
a sociedade) que aquele arrecada sempre a 
diferença entre a mais-valia contabilística (a 
acrescer ao lucro tributável) e a mais-valia 
fiscal (a reduzir ao lucro tributável), sendo 
que o valor daquela é maior do que o desta. 
 
 
6. Seria, pois, necessário reformular 
este método de depreciações ponderando-o 
com os gastos assumidos de forma crescente 
e regular ao longo do tempo de vida 
operacional do bem, ou seja, ao longo da fase 

de administração do ciclo patrimonial em 
que o mesmos e insere.  
 
 
A reformulação gráfica conduz à construção 
de uma cone invertido com o vértice na 
origem das coordenadas cartesianas 
(representando os custos progressivos de 
manutenção) que evolui a partir do ano 0.  
 
 
Assim: 
 
 
 

 
 
 
Em que       
 
VA = valor de aquisição 
D = depreciações acumuladas 
CW = Custos de administração do bem não 
representados no método de depreciação 
 

 
 
7. Verifica-se, muitas vezes, uma prática 
gestionária demagógica – que parece ser 
virtuosa e esclarecida mas que consiste num 
logro auto-assumido por alguns empresários 
– que consiste em se atribuir a um 
determinado bem de activo não corrente 
(investimentos) um “coeficiente” genérico 
(chame-se coeficiente CW) para todo o 
período de vida útil que, multiplicado pelo 
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valor de aquisição, forneceria o “valor” dos 
custos totais extra-método de depreciação.  
 
Um exemplo desta prática errada seria: 
 
 
Bem X de investimento – Coeficiente CW de 20 % 
 
 
 
      PVU 0      PVU 1        PVU 2       …     PVU 10 

 
    VA     100.000 

 D   =>   PVU 10      10.000        20.000     …     100.000 

    Coeficiente CW / ano        2.000          4.000     …      20.000 

 

    VE 100.000      88.000       76.000     …     -20.000 

 
 
Não podendo o VE ser negativo fica evidente 
que tal “método” cego e voluntarioso não 
traria ganhos qualitativos de gestão, pelo 
contrário, por mais não ser do que um 
exercício burocrático estéril e enganoso. 
 
 
 
8. A solução passa, pois, por um sistema 
de contabilidade analítica pelo sistema ABC 
(activity-based costing).  
 
Dada a mudança ocorrida nas últimas 3 
décadas no paradigma de marketing – 
passagem do paradigma do produto (séries 
de produção longas) para o paradigma do 
cliente (séries de produção curtas) – é 
plenamente verosímil que um dado bem de 
investimento (activo fixo tangível em sede 
do activo não corrente) deva ser 
exclusivamente afectado a uma dada 
actividade, segmento ou subsegmento, sede 
na qual o método de depreciações das 
quotas constantes deveria ser revisto na sua 
consistência e alcance gestionário e, logo, na 
sua persistente preferência fiscal. 
 
 
9. Sabendo-se, contudo, que o 
conservadorismo contabilístico é, em 
Portugal, função directa do atávico 
superpoder concedido ao Fisco (que, por sua 

vez, dimana da ignorância de muitos 
responsáveis políticos e/ou, pior ainda, da 
opacidade de que os mesmos gostam de se 
rodear), não valerá a pena aprofundar como 
é que tecnicamente se resolveria o problema 
em sede da contabilidade de gestão (pelo 
método ABC) mas, antes, será curial propor 
uma ferramenta básica, porém fundamental, 
e que consiste num sistema denso e 
abrangente de suportes de recolha de 
informação operacional (mapas, terminais 
informáticos ou ambos) convergente para o 
propósito de justificar os montantes e a 
evolução da região de custos CW assinalada 
no ponto 6. 
 
10. Suponhamos, a seguinte situação num 
contexto em que já se resolveu o problema 
da recolha credível, assertiva e em tempo 
útil de toda a informação e que dispomos 
dos seguintes elementos: 
 
 
   Valor de aquisição de um AFT …………….……… 100.000 

   PVU …...…………………………………….. 5 anos 

   Quota anual de depreciação ………………..…….  20.000 

   CDM no fim do 3º ano ………….………….……….. 1,3 

 

   Custos de posse CW : 
 

   1º ano …………………..…… 1.000 

   2º ano …………….…….…… 3.000 

   2º ano …………………..…… 6.000 

   4º ano ………………….….… 8.000 

   5º ano …………………..……12.000 

 

   TOTAL ………………………. 30.000 

 
 
Suponhamos que no final do 3º ano do PVU 
se perfilava a oportunidade de alienação do 
bem pelo valor de ocasião (valor de venda 
em estado de uso) de VO = 50.000 
 
 
11. Pelo método tradicional, a perceção 
de MFC e MVC vem: 
 
MVC = VO – (VA – D) 
 

MVC = 50.000 – (100.000-60.000) = 50.000 – 40.000 = 10.000 > 0 
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MVF = VO – (VA – D) x CDM 

 

MVF = 50.000 – 40.000 x 1,3 = 50.000 – 52.000 = - 2.000 < 0 

 

 
 

Usando a informação dos custos de posse 
(com as premissas antes evidenciadas), 
teríamos: 
 
MVC = VO – (VA –  D – CW) 
 

MVC = 50.000 – (100.000-60.000-10.000)   

 

          =  50.000 – 30.000 = 20.000 > 0 (mais-valia) 

 

MVF = VO – (VA –  D - WC) x CDM 
 

MVF = 50.000 – 30.000 x 1,3  

 

          = 50.000 – 39.000 = 11.000 > 0 (mais-valia) 

 
 
Em que 
 
 
D = Depreciações acumuladas  
CW = custos de posse operacional 
MFV = Mais-valia fiscal 
MVC = Mais-valia contabilística 
CDM = Coeficiente de desvalorização monetária 
VO = Valor de alienação de um bem em estado de uso 
VA = Valor de aquisição  
 
 

 
No quadro das correcções fiscais anuais 
inerentes à aprovação das contas do ano 
transacto temos: 
 
 
 
DECLARAÇÃO MODELO 22 – QUADRO 07 
 
 

 
 
 

 
12. Em termos de atitude gestionária a 
assumir, dada a impossibilidade legal de ser 
fiscalmente aceite o 2º cenário (SITUAÇÃO 
2), deve o gestor (gerente ou administrador) 
munir-se de toda a informação real 
relevante – em analogia com a abordagem 
técnica subjacente ao balanço funcional – a 
fim de, por um lado, decidir de forma mais 
esclarecida perante um negócio de alienação 
de um activo fixo tangível em estado de uso 
e, por outro, sustentar a sua posição negocial 
numa convicção esclarecida que pode ter 
que explicar e defender em AG de sócios ou 
accionistas. 
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A vida sem dialética (ou polémica salutar) 

não é vida, e esse é um dos motivos porque 

me foco na defesa do justo valor. 

 

Continuando a provocação, neste fórum 

penso que o faço em casa do adversário, 

porque ao longo da minha atividade 

profissional quase sempre me confrontei 

com a oposição dos Contabilistas 

Certificados na aplicação deste conceito. 

 

O argumento muito utilizado para que 

prevaleça o custo histórico, em detrimento 

do modelo da revalorização (justo valor) na 

avaliação dos ativos fixos tangíveis, tem sido 

o princípio de prudência, importante na 

contabilidade das empresas e estruturado no 

Sistema de Normalização Contabilística. 

 

Refere, então, aquele princípio, muito 

sucintamente, que não se deve antecipar 

ganhos, mas que se deve registar todas as 

perdas potenciais, e também que, existindo 

dois métodos de avaliação, se deve avaliar 

pelo método que conduza a um menor valor. 

Em seu nome já foram escritas as frases mais 

extraordinárias sobre o justo valor, por 

exemplo, “O valor que justamente serve para 

enganar os outros” e “justo valor sim desde 

que seja para menos”. 

 

São afirmações que, pondo em causa a 

honorabilidade dos Peritos Avaliadores de 

Imóveis, levam a crer que o justo valor é um 

conceito pouco transparente e estimado 

conforme as conveniências. 

 

 

 

Da mesma forma que é errada esta visão 

também não é correto o fundamentalismo de 

que o custo histórico conduziu, durante 

muitos anos, a uma sobrevalorização do 

valor dos ativos fixos tangíveis (imobilizado  

 

corpóreo), porque os valores de aquisição 

eram aumentados de forma a permitir um 

financiamento encapotado às empresas. 

 

Mas então o que é o justo valor? 

 

 

O International Accounting Standards Board 

(IASB), com a International Financial 

Reporting Standards (IFRS 13), e também a 

International Valuation Standard (IVS) 300 

definem-no como “O preço que seria 

recebido para vender um ativo ou pago para 

transferir um passivo, numa transação 

ordenada entre participantes do mercado na 

data da medição”. 

 

Em linha com o que é defendido por aquelas 

organizações, existe um conjunto de regras 

que se devem cumprir: a necessidade de o 

justo valor classificar os elementos 

utilizados na avaliação em três hierarquias; a 

máxima prioridade aos preços cotados em 

mercados ativos; a aplicação da máxima e 

melhor utilização; e, por último, que a 

mensuração tenha em conta as 

características do ativo e não as 

características de uma entidade. 

 

EM DEFESA DO JUSTO VALOR 
RUBRICA SOBE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA 

 
João Fonseca * 
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Feita a apresentação em traços muito gerais, 

é importante questionar se o princípio da 

prudência, coerentemente, deve aconselhar 

as empresas a adotarem o modelo de 

revalorização, com a estimativa do justo 

valor. 

 

É do conhecimento geral que o mercado de 

investimento imobiliário sofreu, ao longo 

dos últimos anos, alterações profundas. Após 

o início da crise, pelo ano de 2008, começou 

a verificar-se um aumento das yields em 

contraciclo com uma diminuição das rendas 

praticadas.  

 

O mercado terá feito uma correção em baixa 

do valor dos ativos, em consequência do 

aumento do risco de investimento e também 

do excesso de oferta. 

Inevitavelmente, o valor dos ativos fixos 

tangíveis diminuiu. 

 

Não ficaram então criadas todas as 

condições para se aplicar o modelo da 

revalorização, com a estimativa do justo 

valor, em total acordo com o princípio da 

prudência? 

 

A sensibilidade de quem está no mercado da 

avaliação de património é de que todos 

quantos são direta ou indiretamente 

responsáveis pela prestação de contas olham 

para o custo histórico como garante de 

princípio da prudência, quando, 

verdadeiramente, é o justo valor que o 

defende! 

 

Não podemos também esquecer um outro 

conceito aplicado na contabilidade, que é o 

que refere que esta deve apresentar a 

imagem verdadeira e a apropriada das 

empresas. 

 

Neste âmbito, existe um aspeto que não deve 

ser negligenciado, que se prende com a 

diferença entre custo (por analogia, custo 

histórico) e valor (por analogia, justo valor). 

 

- O custo de um imóvel é a quantidade de 

unidades monetárias que foram utilizadas 

para a sua conceção; 

 

- O valor de um imóvel é uma estimativa do 

preço (O preço de um imóvel é, basicamente, 

aquilo que pagamos por ele, e que pode 

diferir da perceção do que os outros têm 

quanto ao seu valor) que poderá ser pago 

pela transação do imóvel ou dos benefícios 

económicos da sua posse. 

 

Em jeito de conclusão, e em defesa do justo 

valor, é imprudente não se aplicar o 

princípio da prudência! 
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. 

 

Este ano, o IRS automático estará disponível 

para um universo inicial de 1 milhão de 

contribuintes, na entrega da declaração 

modelo 3 de 2016. A medida consta do 

Orçamento do Estado para 2017 (Lei n.º 

42/2016 de 28 de dezembro) e, no âmbito 

do Programa Simplex+, pretende avançar 

para o fim gradual da necessidade de 

preenchimento da declaração de IRS para os 

contribuintes que tenham apenas 

rendimentos de trabalho dependente e para 

os aposentados e reformados. 

 

 

SUJEITOS PASSIVOS ABRANGIDOS 

 

Foi aditado ao Código do IRS o artigo 58.º-A 

que regula a nova declaração automática de 

rendimentos, prevendo-se que o universo 

dos sujeitos passivos abrangidos vá sendo 

fixado por decreto regulamentar. Para 

possibilitar a sua utilização relativamente 

aos rendimentos de 2016, o OE 2017 contém 

uma disposição transitória que determina 

que a declaração automática de rendimentos 

vai aplicar-se aos que preencham 

cumulativamente estas condições: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Apenas tenham auferido rendimentos 

do trabalho dependente ou de 

pensões (com exclusão de 

rendimentos de pensões de 

alimentos) e de rendimentos 

tributados a taxas liberatórias mas 

não pretendam optar pelo 

englobamento destes, quando 

legalmente permitido; 

 

b. Obtenham rendimentos apenas em 

território português e a entidade 

devedora ou pagadora esteja 

obrigada a comunicar à AT os 

rendimentos e retenções nos termos 

previstos no Código do IRS; 

 

c. Não aufiram gratificações pela 

prestação ou em razão da prestação 

do trabalho, quando não atribuídas 

pela respetiva entidade patronal; 

 

d. Sejam considerados residentes em 

Portugal durante a totalidade do ano 

de 2016; 

 

e. Não detenham o estatuto de residente 

não habitual; 

 

f. Não usufruam de benefícios fiscais e 

não tenham acréscimos ao 

rendimento por incumprimento de 

DECLARAÇÃO DE IRS AUTOMÁTICA 
NOVIDADE EM 2017 PARA RENDIMENTOS DE 2016 

 
Paulo Marques * 
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condições relativas a benefícios 

fiscais; 

g. Não tenham pago pensões de 

alimentos; 

 

h. Não tenham dependentes a cargo 

nem deduções relativas a 

ascendentes. 

 

Tendo por base os elementos informativos 

relevantes de que disponha, a AT 

disponibiliza no Portal das Finanças, aos 

sujeitos passivos abrangidos pela declaração 

automática de rendimentos: 

– Uma declaração de rendimentos provisória 

por cada regime de tributação, separada e 

conjunta, quando aplicável; 

– A correspondente liquidação provisória do 

imposto; e 

– Os elementos que serviram de base ao 

cálculo das deduções à coleta. 

Caso verifiquem que os elementos apurados 

e disponibilizados pela AT correspondem 

aos rendimentos de 2016 e a outros 

elementos relevantes para a determinação 

da sua concreta situação tributária, os 

sujeitos passivos podem confirmar a 

declaração provisória, no regime de 

tributação que lhes for mais favorável, que 

assim se converte em definitiva e se 

considera entregue pelos próprios, nos 

termos legais, e dará origem à sua liquidação 

definitiva. 

 

A confirmação deve ser feita durante o prazo 

de entrega da declaração de IRS de 2016, 

que decorre de 1 de abril a 31 de maio para 

rendimentos de todas as categorias, 

conforme também alterado no OE 2017. 

 

Os sujeitos passivos consideram-se 

notificados da liquidação efetuada, no 

momento da confirmação, quando não haja 

lugar a cobrança de imposto, e nos restantes 

casos serão notificados nos termos gerais, 

através de carta registada. 

 

E SE O SUJEITO PASSIVO NÃO CONFIRMAR A 

DECLARAÇÃO PROVISÓRIA? 

 

Findo aquele prazo, para os sujeitos passivos 

não dispensados da entrega de declaração 

nos termos do artigo 58.º do CIRS e que não 

procedam à referida confirmação, nem 

entreguem qualquer declaração de 

rendimentos pelas vias normais, a 

declaração provisória converte-se em 

declaração entregue pelo sujeito passivo, 

nos termos legais, e a respetiva liquidação 

provisória também se converte em definitiva 

 

Não concordando, o sujeito passivo terá 

ainda a faculdade de entregar uma 

declaração de substituição, nos 30 dias 

posteriores à liquidação, sem qualquer 

penalidade. 

 

Tendo em conta as condições que delimitam 

o universo a quem será disponibilizada a 

declaração automática de rendimentos do 

ano de 2016, não serão aplicadas nas 

respetivas liquidações, por impossibilidade 

de isso acontecer, as deduções à coleta 

relativas aos dependentes do agregado 

familiar e aos ascendentes que vivam em 

comunhão de habitação com o sujeito 

passivo, a pensões de alimentos pagas, à 

dupla tributação internacional, e aos 

benefícios fiscais. A disposição transitória 

impede ainda as deduções relativas a 

pessoas com deficiência, o que não permite, 

para já, que estas usufruam da declaração 

automática de rendimentos, mesmo 

cumprindo as restantes condições previstas. 

Mesmo beneficiando da declaração 

automática de rendimentos, os sujeitos 
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passivos continuam obrigados a preservar 

os documentos comprovativos dos 

rendimentos auferidos, das deduções e de 

outros factos ou situações mencionadas na 

respetiva declaração, durante os quatro anos 

seguintes àquele a que respeitem os 

documentos, e a apresenta-los à AT quando 

solicitado. 

 

Os sujeitos passivos não abrangidos pelas 

condições estabelecidas para 2016 e os 

sujeitos passivos cuja declaração de 

rendimentos provisória não corresponda à 

sua concreta situação tributária, devem 

apresentar, dentro do prazo legal, a 

declaração de rendimentos modelo 3, sem 

prejuízo de poderem aproveitar a dispensa 

de entrega prevista no CIRS. 

 

 

 

ATÉ QUE PONTO SÃO SIMPLIFICADAS AS 

OBRIGAÇÕES? 

 

Desde logo, a criação da declaração 

automática de rendimentos não dispensa 

todas as tarefas relacionadas com a 

validação e confirmação de faturas a realizar 

no e-fatura até 15 de fevereiro de 2017; com 

a verificação dos montantes das despesas 

apuradas pela AT e disponibilizadas para 

cada setor, para efeitos de deduções à coleta 

do IRS, possível entre 1 e 15 de março de 

2017; e com a eventual reclamação no 

mesmo prazo no portal da AT de omissões 

ou desconformidades detetadas, ou no anexo 

H da modelo 3, conforme aplicável. A 

propósito destas tarefas remetemos para o 

artigo  

 

www.facebook.com/paulomarques.saberfaz

er.fazersaber/videos/1770906413162746 

 

Como referido, quem em 2016 tiver 

dependentes a cargo ou deduções relativas a 

ascendentes não beneficia da declaração 

automática de IRS. Mas, para os anos 

seguintes, surge outra obrigação declarativa: 

até 15 de fevereiro, os sujeitos passivos 

podem indicar no Portal das Finanças os 

elementos pessoais relevantes, como a 

composição do seu agregado familiar no 

último dia do ano anterior, mediante 

autenticação de todos os membros do 

agregado familiar. 

 

Se os sujeitos passivos não efetuarem esta 

comunicação a declaração de rendimentos 

provisória disponibilizada pela AT terá por 

base os elementos pessoais declarados em 

relação ao período de tributação anterior e, 

na sua falta, considera -se que o sujeito 

passivo não é casado ou unido de facto e não 

tem dependentes. 

 

Fica evidente o interesse em comunicar à AT 

a atualização dos elementos pessoais, para 

que a declaração automática de rendimentos 

cumpra os seus objetivos. Caso contrário, 

converte-se em declaração definitiva e a 

liquidação estará incorreta. Para a corrigir, o 

sujeito passivo terá que entregar uma 

declaração de substituição, nos 30 dias 

posteriores à liquidação. 

Contudo, como dispõe a norma transitória 

para o IRS automático de 2016, a 

possibilidade de indicação da composição do 

agregado familiar à AT entra em vigor 

apenas em 1 de janeiro de 2018 (para as 

declarações de IRS de 2017), sendo as 

declarações provisórias relativas ao ano de 

2016 apresentadas com base nos elementos 

pessoais declarados no ano anterior e, na 

sua falta, são apresentadas considerando 

que o sujeito passivo não seja casado ou 

unido de facto e não tenha dependentes. Esta 

www.facebook.com/paulomarques.saberfazer.fazersaber/videos/1770906413162746
www.facebook.com/paulomarques.saberfazer.fazersaber/videos/1770906413162746
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última disposição é uma redundância, face às 

condições de aplicação estabelecidas. 

Fica o alerta de que ao artigo 119.º do 

Regime Geral das Infrações Tributárias foi 

aditado que as omissões ou inexatidões 

relativas à situação tributária nas 

declarações automáticas de rendimentos, 

que não constituam fraude fiscal nem 

contraordenação prevista no artigo 118.º, é 

aplicável coima de 150 € a 3.750 €. Será a 

penalização por falsas informações 

comunicadas pelo sujeito passivo à AT em 

qualquer fase deste processo. 

Não é aplicada a coima se estiver 

regularizada a falta cometida e a mesma 

revelar um diminuto grau de culpa, o que se 

presume quando as inexatidões se refiram 

ao montante de rendimentos comunicados 

por substituto tributário (entidade pagadora 

de rendimentos e que efetua retenções na 

fonte, por exemplo). 

 

 

SISTEMAS DA AT VÃO TER CAPACIDADE DE 

RESPOSTA? 

 

A declaração automática de rendimentos 

pode ser uma grande evolução. As intenções 

são ambiciosas. Mas vai a AT ter capacidade 

para disponibilizar liquidações de IRS 

provisórias corretas? A ponto de, como 

aprovado, dar a possibilidade aos sujeitos 

passivos de escolherem, conscientemente e 

com simulações credíveis, a melhor opção 

entre tributação conjunta e tributação 

separada? 

E no seguimento destas ambiciosas 

alterações, vai também a AT disponibilizar 

em 2017 um simulador credível e fiável para 

que os titulares de rendimentos das outras 

categorias possam igualmente decidir-se 

pelo regime de tributação mais favorável? 

Ou a entrega do IRS em 2017 vai ser outra 

“guerra civil”, à semelhança do que 

oportunamente foi vaticinado sobre o que 

aconteceu em 2016? 
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Licença Ambiental - Autorização para a 

realização de qualquer projeto ou atividade 

potencialmente poluidora ou degradante do 

meio ambiente, geralmente obtida depois de 

realizado um estudo de impacto ambiental 

que prova que essa atividade, não terá 

consequências danosas para o meio 

ambiente. 

 

O licenciamento ambiental é uma obrigação 

decorrente do estabelecido no Decreto-Lei 

n.º 127/2013, de 30 de agosto, e Declaração 

de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de 

outubro, para as instalações abrangidas pelo 

anexo I, conhecidas como “instalações PCIP”. 

 

Este Decreto-Lei, que substitui o anterior n.º 

173/2008, (Diploma PCIP - Proteção e 

Controlo Integrados de Poluição) tem por 

objetivo alcançar um nível elevado de 

proteção do ambiente no seu todo, para o 

que se incluem na licença ambiental medidas 

necessárias à proteção do ar, da água e do 

solo, e de prevenir ou reduzir a poluição 

sonora e a produção de resíduos, com o 

objectivo de alcançar um nível elevado de 

protecção do ambiente no seu todo. 

 

Em Portugal, é a Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA) a autoridade responsável 

pela licença ambiental. A licença ambiental é 

válida por um período entre cinco a dez 

anos. 

 

Contabilisticamente falando e segundo a 

NCRF 6 ativo intangível é um ativo não 

monetário identificável, sem substância 

física, como patentes, licenças, know-how ou 

outros tipos de propriedade intelectual. 

Portanto estamos perante um ativo 

intangível. 

 

A NCRF 26 no seu parágrafo 31 refere que 

“Podem existir direitos ou outros elementos 

de natureza semelhante adquiridos por 

motivos associados ao impacto das 

actividades da entidade sobre o ambiente 

(por exemplo, patentes, licenças, autorização 

de poluição e direitos de emissão).  

 

Se tiverem sido adquiridos a título oneroso, 

e, além disso, satisfizerem os critérios 

necessários ao seu reconhecimento como 

activo devem ser capitalizados e 

amortizados sistematicamente ao longo das 

suas vidas económicas úteis esperadas.” 

 

Mais especificamente a NCRF 26 também 

refere no Apêndice direitos de emissão de 

gases com efeito de estufa contabilização das 

licenças de emissão: 

 

2 - Face à legislação sobre os direitos de 

emissão de gases com efeito de estufa são 

atribuídas às entidades licenças de 

emissão de gases com efeito de estufa, 

sob determinados requisitos. 

 

3 - A questão que se coloca é como 

reconhecer, mensurar e divulgar as 

operações relativas aos direitos de 

emissão de gases com efeito de estufa por 

CONTABILIDADE AMBIENTAL 
LICENÇAS AMBIENTAIS 

 
Marina Garcia Bonito * 
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parte de um participante de um plano 

que seja operacional. 

 

4 - A matéria em causa é transversal à 

presente norma e às NCRF 6 - Activos 

Intangíveis, NCRF 22 - Contabilização dos 

Subsídios do Governo e Divulgação de 

Apoios do Governo e NCRF 21 - 

Provisões, Passivos Contingentes e 

Activos Contingentes). Assim: 

 

5 - Uma entidade deve reconhecer como 

activo intangível as licenças de emissão 

de gases com efeito de estufa, quer 

tenham sido atribuídas gratuitamente, 

quer tenham sido adquiridas no 

mercado. 

 

6 - Em contrapartida do reconhecimento 

das licenças atribuídas gratuitamente 

será reconhecido um subsídio. 

 

7 - A emissão de gases com efeito de 

estufa deve ser reconhecida como gasto. 

 

8 - Em contrapartida do reconhecimento 

da emissão de gases com efeito estufa 

deve ser reconhecida a respectiva 

amortização do activo intangível. 

 

9 - As emissões de gases com efeito de 

estufa acima das licenças detidas devem 

ser reconhecidas como uma 

responsabilidade nos termos da NCRF 21 

- Provisões, Passivos Contingentes e 

Activos Contingentes 

 

A 22ª Conferência Mundial Sobre o Clima 

(COP 22) em Marrocos, terminou com a 

assinatura da Proclamação de Marrakech, 

uma declaração sobre o que os países 

signatários consideram prioritário para 

tentar conter o aquecimento global nos 

próximos anos.  

 

Novos limites se impõem às empresas e cabe 

a nós profissionais usar e adequar o melhor 

possível a contabilidade a esta realidade 

cada vez mais presente nos nossos dias. 
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Esta época de trabalho para todos os 

profissionais da contabilidade, é como lhe 

costumo chamar a “época alta”, dado tratar-

se de um período em que para além de todas 

obrigações habituais, temos os acréscimos 

das diversas obrigações fiscais inerentes a 

este período e todo o processo do 

encerramento de contas e apuramento do 

respetivo imposto. 

 

O processo de encerramento de contas e na 

sua preparação, é muito importante 

estarmos atentos a algumas situações, as 

quais embora sejam muitas vezes 

recorrentes nem sempre estamos 

sensibilizados para alguns “perigos” 

inerentes, mais concretamente os efeitos dos 

capitais próprios negativos e da perda de 

metade do capital social.  

 

Capitais próprios negativos ou Situação 

Liquida Negativa, existe quando o ativo é 

insuficiente para satisfazer o passivo 

exigível, quer isto dizer que em caso de 

liquidação a empresa não conseguirá 

satisfazer todos os seus compromissos. 

 

De acordo com o Oficio Circulado nº 60082 

de 22-02-2011, o entendimento da 

Administração Tributária, quando o órgão 

de execução fiscal verificar através dos 

dados disponibilizados pela IES que a 

empresa apresenta uma situação líquida 

deficitária, deve preparar a reversão contra 

diretores, administradores ou gerentes da 

empresa, elaborando para o efeito um 

despacho do qual conste um projeto de 

decisão de reversão e os respetivos 

fundamentos, notificando por carta 

registada os diretores administradores ou 

gerentes. A notificação será feita para o 

domicílio dos responsáveis, podendo estes 

exercer o direito de audição num prazo que 

deve ser fixado entre 15 a 25 das. 

 

Para que haja lugar à reversão é necessário 

verificarem-se determinados factos 

conforme constam no nº 1 do artigo 24º da 

LGT e que passo a transcrever: 

 

Artigo 24.º 

Responsabilidade dos membros de corpos 

sociais e responsáveis técnicos  

 

1 - Os administradores, diretores e gerentes e 

outras pessoas que exerçam, ainda que somente 

de facto, funções de administração ou gestão em 

pessoas coletivas e entes fiscalmente equiparados 

são subsidiariamente responsáveis em relação a 

estas e solidariamente entre si:  

 

a. Pelas dívidas tributárias cujo facto 

constitutivo se tenha verificado no período 

de exercício do seu cargo ou cujo prazo 

legal de pagamento ou entrega tenha 

terminado depois deste, quando, em 

qualquer dos casos, tiver sido por culpa 

sua que o património da pessoa coletiva 

ou ente fiscalmente equiparado se tornou 

insuficiente para a sua satisfação;  

b. Pelas dívidas tributárias cujo prazo legal 

de pagamento ou entrega tenha 

terminado no período do exercício do seu 

cargo, quando não provem que não lhes 

foi imputável a falta de pagamento.  

 

Outra situação é a perda de metade do 

capital social, prevista no artigo 35º do 

CAPITAIS PRÓPRIOS E ENCERRAMENTO DAS CONTAS 
 

António Xavier * 
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Código das Sociedades Comerciais (CSC), 

verifica-se quando o capital próprio da 

empresa for igual ou inferior a metade do 

capital social. Assim quando a administração 

ou gerência verificar esta situação ou 

havendo razões que a perda se verifique, 

deve o órgão de gestão convocar de imediato 

a Assembleia Geral com o objetivo dos sócios 

ou acionistas serem informados e 

deliberarem sobre as medidas que serão 

tomadas para solucionar o problema. O 

artigo 35º do CSC, prevê como solução: 

 

 A dissolução da sociedade; 

 Redução do capital social para montante não 

inferior ao capital próprio da sociedade, com 

respeito, se for o caso, do disposto no nº 1 do 

artigo 96º do CSC (Sem prejuízo do disposto 

no número seguinte, qualquer credor social 

pode, no prazo de um mês após a publicação 

do registo da redução do capital, requerer ao 

tribunal que a distribuição de reservas 

disponíveis ou dos lucros de exercício seja 

proibida ou limitada, durante um período a 

fixar, a não ser que o crédito do requerente 

seja satisfeito, se já for exigível, ou 

adequadamente garantido, nos restantes 

casos.) 

 Realização pelos sócios de entradas para 

reforço da cobertura do capital 

 

Sabemos que o não cumprimento destas 

regras, não tem trazido penalizações, mas 

estão previstas, o administrador ou gerente 

que verifique que houve perda metade do 

capital social e não propuser a dissolução da 

sociedade ou a redução do capital, é 

considerado um crime público, punido com 

prisão até 3 meses e multa até 90 dias, 

conforme artigo 523º do CSC: 

 

Artigo 523.º 

Violação do dever de propor dissolução da 

sociedade ou redução de capital 

O gerente ou administrador de sociedade que, 

verificando pelas contas de exercício estar perdida 

metade do capital, não der cumprimento ao 

disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º é punido com 

prisão até 3 meses e multa até 90 dias.  

 Também os Revisores Oficiais de Contas e 

os Contabilistas Certificados têm o dever de 

alertar a Gerência ou Administração para o 

cumprimento do artigo 35º do CSC. 

 

Ainda, o não cumprimento do estipulado no 

artigo 35º do CSC, impede as empresas da 

utilização de benefícios fiscais, 

nomeadamente o RFAI e a DLRR, de acordo 

com o disposto no Código Fiscal do 

Investimento e nas orientações comunitárias 

referentes aos auxílios estatais de 

emergência e reestruturação a empresas em 

dificuldade. 

 

Deixo as ligações para aprofundamento do 

tema e do grupo de O Tributo para quem 

queira discutir o tema: 

 
Lei Geral Tributária 

Código das Sociedades Comerciais 

Oficio-Circulado 60058 de 17-4-2008 

Oficio-Circulado 60082 de 22-2-2011 

Grupo de O Tributo 

 

 

 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/lgt/
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_estrutura.php?tabela=leis&artigo_id=&nid=524&nversao=&tabela=leis&so_miolo
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/FEAECD73-18D2-448C-A813-32F68C2B44F5/0/oficio-circulado_60058_2008.pdf.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/8946E8FD-0F8F-4AF7-B618-C0F4B7318A45/0/OFICIO_CIRCULADO_60082%20.pdf
https://www.facebook.com/groups/otributo/
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TAXA SOCIAL ÚNICA 

 
Bruna Menezes * 

 
 
 

 TSU, mas afinal do que se trata!? Para que 

serve!? 

 

 Trata-se, portanto, de uma medida 

contributiva, um encargo das empresas, que 

incide sobre o salário mensal de cada 

trabalhador, que visa suportar o sistema da 

Segurança Social, garantindo no futuro a 

existência de condições para o pagamento de 

reformas e subsídios de desemprego. 

 

 

 Estes últimos dias tem se debatido sobre o 

tema, que tem sido alvo de polémica e até 

desacordo, há quem defenda a sua alteração, 

há quem se oponha, muito se tem ouvido 

falar da sua possível descida, de modo a 

compensar o aumento do salário mínimo 

nacional, já sentido no mês de janeiro, no 

entanto, penso que será igualmente 

importante fazer-se referência, não à sua 

subida ou descido, mas sim às possíveis 

isenções e reduções que advêm desta taxa. 

 

 

Muitos revelam preocupação pelo facto 

desta descida poder incentivar apenas o 

pagamento do salário mínimo nacional, no 

entanto poderão haver medidas de incentivo 

à contratação pelas entidades patronais, que 

a médio e longo prazo poderão reduzir a 

ainda elevada taxa de desemprego. 

 

 As empresas que contratem desempregados 

de longa duração, ou jovens à procura do 

primeiro emprego poderão beneficiar de 

isenções à TSU, assim como quem opte pela 

contratação de trabalhadores portadores de 

deficiência, ou de reclusos que se encontrem 

em regime aberto; é certo que estas medidas 

poderão inicialmente ser alvo de alguma 

controvérsia, ou até de algum 

questionamento quanto à sua eficácia, mas 

penso que poderão revelar-se benéficas, 

tanto para empresa, como para 

trabalhadores, e que, como se diz na gíria se 

“mataria dois coelhos de uma cajadada só”! 

 

 São medidas a equacionar, que poderão unir 

“gregos e troianos”, que procuram, ainda que 

de forma disjunta o mesmo, o sucesso do 

país! 
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BENEFICIAÇÕES FEITAS PELO INQUILINO 

Solicito a vossa ajuda quanto ao 

enquadramento doutrinário e contabilístico 

dos seguintes cenários gestionários ou 

situacionais que se me depararam ao 

assumir, como contabilista certificada, a 

contabilidade de um novo cliente: 

 

1º Cenário: 

A sociedade tem um espaço comercial 

arrendado e, dentro deste, efectuou diversas 

obras, pinturas, envernizamentos, renovação 

de escadarias, instalação de um novo sistema 

de iluminação, substituição de prateleiras e 

armários, cujo valor ronda os 33.000€. 

Entendo que devo considerar este valor 

como activo mas tenho dúvidas quando à 

conta. 

 

2º Cenário: 

Esta mesma sociedade tem outro espapo 

comercial arrendado onde fez algumas 

obras, mas estas de pequeno valor. O 

contrato de arrendamento é de 1 ano, que 

pode ou não ser renovado. Tendo em 

consideração o prazo do arrendamento devo 

considerar este valor como um custo ou 

contabiliza-lo na conta 437? 

Esta secção d’O TRIBUTO responde a questões colocadas pelos assinantes e leitores via telefone, redes 

sociais, e-mail, ou mesmo pessoalmente, reservando-se a Direção o direito de seleção das perguntas que 

chegarem à nossa redação em função de critérios editoriais e de oportunidade dos temas a tratar 

 

CONSULTÓRIO TÉCNICO 

 

1º Cenário 

De acordo com a NCRF 7 – Ativos Fixos 

Tangíveis, as obras em propriedade alheia 

deverão ser contabilizadas como activo, desde 

que  

 

a. Seja provável que benefícios económicos 

futuros fluam para a entidade e desde que  

b. Tenham um custo ou um valor que possa 

ser mensurado com fiabilidade. 

 

A conta 437 apresenta-se, assim, como mais 

apropriada à contabilização deste facto 

patrimonial.  

 

2º Cenário 

Na incerteza da continuidade contratual terá de 

contabilizar como um custo extinto no período 

em que foi feita a aquisição. 

Em todo o caso, se o prazo de vigência do 

contrato não coincide com o início e término do 

ano, e, se usar a base duodecimal de 

depreciações, pode diferir a parte do gasto 

correspondente aos meses do período seguinte 

em que o contrato tenha vigência. 
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Dia 10 

 

IVA: Envio da declaração mensal referente ao 

mês de dezembro 2016 e anexos. 

 

IRS/IRC: Declaração de rendimentos pagos e de 

retenções, deduções, contribuições sociais e de 

saúde e quotizações, referentes a janeiro 2017 

(trabalho dependente). 

 

SEGURANÇA SOCIAL: Entrega das Declarações de 

Remunerações referentes a de janeiro 2017 por 

transmissão eletrónica de dados. 

 

Banco de Portugal: Disponibilização COL na 

Aplicação de Recolha, mês de janeiro 2017. 

 

 

Dia 15 

 

Declaração Intrastat: Envio da informação 

referente ao mês de janeiro. 

 

IRS: Entrega da Declaração Modelo 11, por 

transmissão eletrónica de dados, pelos Notários 

e outros funcionários ou entidades que 

desempenhem funções notariais, bem como as 

entidades ou profissionais com competência 

para autenticar documentos particulares que 

titulem atos ou contratos sujeitos a registo  

 

 

 

 

 

 

 

predial, ou que intervenham em operações 

previstas nas alíneas b), f) e g do n.º 1 do artigo  

10.º, das relações dos atos praticados no mês 

anterior, suscetíveis de produzir rendimentos. 

 

IVA: Declaração Periódica - Periodicidade 

Trimestral - Envio, por transmissão eletrónica de 

dados, da declaração periódica relativa ao 

imposto liquidado no 4.º TRIMESTRE do ano 

transato (outubro a dezembro) 2016. 

 

IMT: Os notários e outros funcionários ou 

entidades que desempenhem funções notariais, 

bem como as entidades e profissionais com 

competência para autenticar documentos 

particulares que titulem atos ou contratos 

sujeitos a registo predial, devem submeter, até 

ao dia 15 de cada mês, à Direção-Geral dos 

Impostos, os seguintes elementos: 

 

a) Em suporte eletrónico (Modelo11), uma 

relação dos atos ou contratos sujeitos a IMT, ou 

dele isentos, efetuados no mês antecedente, 

contendo, relativamente a cada um desses atos, o 

número, data e importância dos documentos de 

cobrança ou os motivos da isenção, nomes dos 

contratantes, artigos matriciais e respetivas 

freguesias, ou menção dos prédios omissos; 

 

b) Cópia das procurações que confiram poderes 

de alienação de bens imóveis em que por 

renúncia ao direito de revogação ou cláusula de 

 

 

PORTUGAL – CALENDÁRIO FISCAL – FEVEREIRO DE 2017  
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natureza semelhante o representado deixe de 

poder revogar a procuração, bem como dos 

respetivos substabelecimentos, referentes ao 

mês anterior; 

 

c) Cópia das escrituras ou documentos 

particulares autenticados de divisões de coisa 

comum e de partilhas de que façam parte bens 

imóveis. 

 

IRS: Portal E-Fatura Consulta, registo e 

confirmação de faturas no Portal das Finanças 

para efeitos de dedução à coleta de IRS do ano 

2016. 

 

 

Dia 20 

 

IVA: Envio da declaração recapitulativa por 

transmissão eletrónica de dados, pelos sujeitos 

passivos isentos ao abrigo do artigo 53º do 

Código do IVA que tenham efetuado prestações 

de serviços noutros Estados Membros, no mês 

de janeiro, quando tais operações sejam aí 

localizadas nos termos do artigo 6º do Código do 

IVA. 

 

IVA e RITI: Entrega da Declaração Recapitulativa, 

pela Internet, pelos sujeitos passivos do regime 

normal mensal que tenham efetuado 

transmissões intracomunitárias de bens e/ou 

prestações de serviços noutros Estados 

Membros, no mês anterior, e para os sujeitos 

passivos do regime normal trimestral quando o 

total das transmissões intracomunitárias de 

bens a incluir na declaração tenha no trimestre 

em curso (ou em qualquer mês do trimestre) 

excedido o montante de 50.000€. 

 

IVA: PEQUENOS RETALHISTAS – Entrega da 

Declaração Modelo P2 ou da guia Modelo 1074, 

pelos retalhistas sujeitos ao regime de tributação 

previsto no art.º 60.º do CIVA, consoante haja ou 

não imposto a pagar, relativa ao 4.º trimestre do 

ano anterior. 

 

IVA: Comunicação dos elementos das faturas 

referentes a janeiro 2017. 

 

IMPOSTO DE SELO: Entrega das importâncias 

retidas, no mês anterior (janeiro 2017), para 

efeitos de Imposto do Selo. 

 

SEGURANÇA SOCIAL: Entrega, entre os dias 10 e 

20, das contribuições relativas às remunerações 

do mês anterior (janeiro 2017). 

 

IRC: Entrega das importâncias retidas, no mês 

anterior (janeiro 2017), para efeitos de Imposto 

sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC). 

 

IRS: Entrega das importâncias retidas, no mês 

anterior (janeiro 2017), para efeitos de Imposto 

sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

(IRS). 

 

FCT ou (ME) e FGCT – Entregas: Pagamento das 

entregas para o Fundo de Compensação do 

Trabalho (FCT) ou Mecanismo Equivalente (ME) 

e para o Fundo de Garantia de Compensação do 

Trabalho (FGCT) relativas ao mês de janeiro 

2017, entre os dias 11 e 20. 
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Dia 28 

 

IRS: Entrega da Modelo 16, por transmissão 

eletrónica de dados, pelas Entidades gestoras 

dos Fundos de Poupança em Ações. 

 

IRS: Entrega da Declaração Modelo 25, por 

transmissão eletrónica de dados, pelas entidades 

beneficiárias de donativos fiscalmente 

relevantes no âmbito do regime consagrado no 

Estatuto dos Benefícios Fiscais e do Estatuto do 

Mecenato Científico. 

 

IRS: Entrega da Declaração Modelo 35, por 

transmissão eletrónica de dados, pelas entidades 

que paguem ou atribuam rendimentos de 

poupança sob a forma de juros a beneficiários 

efetivos ou outras entidades não residentes em 

território português e desde que sejam 

residentes noutro Estado Membro, bem como, 

em Andorra, Liechtenstein, Mónaco, San Marino, 

Suiça e nos territórios de Anguilla, Antilhas 

Holandesas, Aruba, Ilhas Cayman, Guernsey, 

Jersey, Ilha de Man, Monserrate, Ilhas Turks e 

Caicos e Ilhas Virgens Britânicas. 

 

IRS: Entrega da Declaração Modelo 36, por 

transmissão eletrónica de dados, por entidades 

que paguem ou atribuam rendimentos de 

poupança sob a forma de juros, a pessoas 

singulares que provem que atuam por conta de 

uma entidade referida no art.º 3.º ou 9.º do 

Decreto-Lei n.º 62/2005 de 11 de março, desde 

que revelem o nome e o endereço dessa 

entidade. 

 

IRS: Entrega da declaração Modelo 39 para as 

entidades devedoras ou as entidades que 

paguem ou coloquem à disposição dos 

respetivos titulares os rendimentos referidos no 

artigo 71.º do CIRS ou quaisquer outros sujeitos 

a retenção na fonte a título definitivo, devem 

entregar por transmissão eletrónica de dados a 

declaração modelo 39 referente ao ano de 2016. 

 

IRS: Entrega da Declaração Modelo 43 pelos 

Órgãos do Ministério da Solidariedade e 

Segurança Social, relativa aos valores de todas as 

prestações sociais pagas (pensões, bolsas de 

estudo e formação, subsídios de renda de casa e 

outros apoios públicos à habitação), por 

beneficiário, relativo ao ano anterior. 

 

IRC: Entrega da Declaração de alterações para os 

sujeitos passivos de IRC, cujo período de 

tributação seja coincidente com o ano civil, que 

verifiquem as condições e queiram optar pelo 

regime simplificado de determinação da matéria 

coletável ou renunciar ao mesmo. 

 

IRS/IRC: Entrega da Declaração Modelo 42, pelas 

entidades que paguem subsídios ou subvenções 

não reembolsáveis no âmbito do exercício de 

uma atividade abrangida pelo artigo 3.º do 

Código do Imposto sobre os Rendimentos das 

Pessoas Singulares, ou a sujeitos passivos de 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Coletivas, referente aos rendimentos atribuídos 

no ano anterior, conforme determinam o artigo 

121.º do CIRS, e o artigo 127.º do CIRC. 
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IRS/IRC: Envio da declaração Modelo 30 relativa 

a rendimentos pagos ou colocados à disposição 

de sujeitos passivos não residentes no mês de 

dezembro de 2016, por transmissão eletrónica 

de dados. 

 

IVA: Entrega dos pedidos de restituição, por 

transmissão eletrónica de dados, do IVA 

suportado na aquisição de bens do ativo 

imobilizado pelas IPSS e pela Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa e a que se refere o D.L. nº 

20/90, de 13/01, nos casos previstos no regime 

transitório estabelecido no n.º 2 do art.º 225.º da 

Lei n.º 83-C/2013, de 31/12. 

 

IVA: Entrega pelos sujeitos passivos, via Internet, 

do pedido de restituição do imposto suportado 

em 2016, noutro Estado Membro ou país 

terceiro (neste caso em suporte de papel), 

quando o montante a reembolsar for > €400 e 

respeitante a um período de 3 meses 

consecutivos (se período inferior desde que 

termine em 31/12). 

 

IMI: Envio pelas câmaras municipais, por 

transmissão eletrónica, dos elementos relativos 

à constituição, aprovação, alteração ou receção, 

ocorridas no mês anterior: - Alvarás de 

loteamento, licenças de construção, plantas de 

arquitetura das construções correspondentes às 

telas finais, licenças de demolição e de obras, 

pedidos de vistorias, datas de conclusão de 

edifícios e seus melhoramentos ou da sua 

ocupação, bem como todos os elementos 

necessários à avaliação dos prédios; - Plantas 

dos aglomerados urbanos à escala disponível 

donde conste a toponímia; - Comunicações 

prévias de instalação, modificação ou 

encerramento de estabelecimentos previstos no 

n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 48//2011, 

de 1 de abril, efetuadas nos termos daquele 

diploma; - Licenças de funcionamento de 

estabelecimentos afetos a atividades industriais. 

 

Bens Abandonados: As sociedades anónimas, em 

comandita, por ações e instituições de crédito ou 

parabancárias, com mais de 5 anos de existência, 

devem apresentar no Serviço de Finanças, a 

relação dos bens/valores que devam considerar-

se abandonados a favor do Estado em 

31/12/2016. 

 

IUC: Liquidação, por transmissão eletrónica de 

dados, e pagamento do Imposto Único de 

Circulação relativo aos veículos cujo aniversário 

de matrícula ocorra no mês de fevereiro. 
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ANGOLA – CALENDÁRIO FISCAL – FEVEREIRO DE 2017  

 

 

 

MOÇAMBIQUE – CALENDÁRIO FISCAL – FEVEREIRO DE 2017  

 

Imposto Industrial – Grupo A: 

Até dia 28 - pagamento provisório relativo à 

2ª Prestação. 

Imposto Industrial – Grupo C: 

Até dia 28 - pagamento provisório relativo à 

2ª Prestação. 

Imposto S/ os Rendimentos do Trabalho - 

Conta de Outrem: 

Até o dia 28 - apresentação do DLI, e 

pagamentos do Imposto retido na fonte, no 

mês anterior. 

Até ao dia 10 

Entrega nas Direções de Áreas Fiscais pelos 

Serviços Públicos, das receitas por elas cobradas, 

no mês anterior; 

 

Até ao dia 10 

Pagamento da Segurança Social de janeiro; 

 

Até ao dia 20 

Pagamento do IRPS e IRPC, retido na fonte 

relativo ao mês anterior, nº 3 do art. 29 do 

Regulamento do CIRPS, aprovado pelo Decreto 

nº 8/2008, de 16 de abril e nº 5 art° 67 do 

CIRPC, aprovado pela Lei nº 34/2007, de 31 de 

dezembro; 

Imposto de Consumo: 

Até dia 28 - apresentação da Declaração 

Modelo D, e pagamento do Imposto relativo 

ao volume de operações do mês anterior. 

Imposto de Selo: 

Até o dia 28 - apresentação do DLI e 

pagamento do imposto, relativo às vendas 

do mês anterior. 

Até ao último dia do mês 

Pagamento do IVA relativo ao mês anterior, 

pelos sujeitos passivos do regime normal, nº 1 

art.32 do CIVA, e ao trimestre anterior para os 

do regime simplificado de tributação art. 49 do 

CIVA; aprovado pela Lei 32/2007, de 31 de 

dezembro; 
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Até 15 de Fevereiro 

 

Regime de Contabilidade Organizada, 

Regime de Transparência Fiscal, Pessoas 

Singulares Titulares de Rendimentos de 

Categoria B - Enquadrados no Regime de 

Contabilidade Organizado, Regime Especial 

de Micro e Pequenas Empresas. 

Entrega e Liquidação da folha de ordenados 

e salários (FOS) relativo ao mês anterior. 

 

 

Até 15 de Fevereiro 

 

Regime de Contabilidade Organizada, 

Regime de Transparência Fiscal, Pessoas 

Singulares Titulares de Rendimentos de 

Categoria B - Enquadrados no Regime de 

Contabilidade Organizado, Regime Especial 

de Micro e Pequenas Empresas. 

Entrega e Liquidação da folha do Seguros 

Obrigatório de Acidentes de Trabalho. A 

modalidade de pagamento poderá ser 

mensal, trimestral ou semestral. 

 

Até 15 de Fevereiro 

 

Regime de Contabilidade Organizada, 

Regime de Transparência Fiscal, Pessoas 

Singulares Titulares de Rendimentos de 

Categoria B - Enquadrados no Regime de 

Contabilidade Organizado 

 

Entrega e Liquidação da Declaração 

Periódica de Rendimentos (DPR) e 

respetivos anexos relativo a retenção na 

fonte sobre os Rendimentos da Categoria A, 

B, C, D e E quando pago ou posto a 

disposição do titular do rendimento. 

Até 15 de Fevereiro 

    Até 15 de Fevereiro 

Regime Especial de Micro e Pequenas 

Empresas 

 

Entrega e Liquidação da Declaração 

Periódica de Rendimentos (DPR) e 

respetivos anexos relativo a retenção na 

fonte sobre os Rendimentos da Categoria A e 

C quando pago ou posto a disposição do 

titular do rendimento. 

 

Até 28 de Fevereiro 

 

Regime de Contabilidade Organizada, 

Regime de Transparência Fiscal, Pessoas 

Singulares Titulares de Rendimentos de 

Categoria B - Enquadrados no Regime de 

Contabilidade Organizado 

Entrega do Mod106 e anexos, e liquidação 

do respetivo imposto apurado relativa as 

operações ativas e passivas do mês anterior. 
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ESPAÇO PATROCINADOR 

 

Rua Gago Coutinho, nº 5  -  2675-510 ODIVELAS 
Telefone:  21 934 52 20 
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MUNICÍPIO DATA EVOCAÇÃO 

MOURÃO 2 de Fevereiro Comemoração do dia de Nossa Senhora das Candeias 

AGUIAR DA BEIRA 10 de Fevereiro Comemoração da data da Restauração do Concelho 

VALENÇA DO MINHO 18 de Fevereiro Comemoração do dia de São Teotónio 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Gesconfer  Formatos 

 Vanguardexpert  Blog Fiscalidade 

 Oficina Fiscal  Saber Fazer/Fazer Saber 

 

 

 

 

 

 

 

          Directores: Alexandra Varela, António Xavier 

          Colaboração: Alexandra Varela, António Xavier, Paulo Marques, Joaquim Alexandre, 

           João Fonseca, Marina Garcia Bonito. 

          Participação especial neste número: Joaquim Alexandre 

          Logótipo: André Antunes  

          Periodicidade: Mensal 

          Email: jornal.otributo@gmail.com 

FICHA TÉCNICA 

 

LINKS ÚTEIS 

 

 

A FECHAR 
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https://www.facebook.com/formatos.lda/?pnref=lhc
http://www.vanguardexpert.pt/
http://fiscalidade.blogs.sapo.pt/
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