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“Aqueles que se enamoram da prática sem a ciência, são como o navegador que entra no 

navio sem timão ou bússola, que jamais tem certeza de onde vai. Sempre a prática deve ser 

edificada sobre a boa teoria” 
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Introdução 

O presente relatório tem como base, o estágio curricular efectuado na JCCONTA, Lda., no 

âmbito da conclusão de Licenciatura em Contabilidade, ministrada pela Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão da Guarda (ESTG), do Instituto Politécnico da Guarda (IPG). 

O estágio permitiu colocar em prática um leque alargado de conhecimentos adquiridos ao 

longo dos anos de formação académica. 

O estágio curricular decorreu no período entre o dia 1 de Abril a 15 de Julho de 2010. 

Durante este período de estágio os procedimentos contabilísticos foram efectuados de 

acordo com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC) em vigor na data de 

realização do estágio. 

Sendo a informação apresentada para efeitos contabilísticos relativa à actividade de 2010 e 

de 2009 para o estudo de encerramento de contas. 

O relatório está dividido em sete capítulos. No primeiro é efectuado uma breve 

apresentação da empresa onde decorreu o estágio, através de uma resenha histórica e da 

descrição da sua estrutura organizacional. 

Do segundo ao quinto capítulos, são descritos variados temas que foram tratados durante o 

período de estágio. Também realizei uma análise ao processo de transição do novo sistema 

normativo contabilístico, pois devido à globalização dos negócios e à adopção da moeda 

única em muitos países da União Europeia, a informação contabilística tem, cada vez mais, 

um carácter global e universal. Por esse motivo tem-se assistido a um crescente movimento 

de normalização contabilística e a uma alteração de como as demonstrações financeiras são 

elaboradas e divulgadas. 

No sexto capítulo é abordado o processo de encerramento de contas, que vai ser tratado à 

luz dos princípios contabilísticos do Plano Oficial de Contas (POC), visto que, esta fase 

contabilística é efectuada no final do exercício económico de 2009 e o novo modelo de 

normalização contabilística que sucede ao POC designado SNC só é aplicável no 

encerramento de contas do ano de 2010.   
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Para terminar, será efectuado uma breve conclusão sobre os temas desenvolvidos no 

presente relatório. 

A nível pessoal e profissional, toda esta experiência foi bastante gratificante e 

enriquecedora, pois tive a oportunidade de colocar em prática grande parte do 

conhecimento adquirido ao longo destes anos no IPG.  
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1 – Apresentação da Entidade Receptora do Estágio 

1.1 – Identificação da Empresa  

Denominação Social: JCCONTA, LDA - Gabinete Técnico de Gestão e Contabilidade, 

Lda. 

Morada: Rua Francisco de Passos, n.º 22, 1º 

     6300 – 558 Guarda 

Telefone / Fax: 271 230 886 

Natureza Jurídica: Sociedade Unipessoal por Quotas 

Sócio: Dr. José Carlos Oliveira Costa 

Capital Social: 5.000,00€  

Data de Constituição da Sociedade: 20 de Fevereiro de 2008 

Actividades: Serviços de Contabilidade, Gestão, Seguros e outros 

Número de Identificação de Pessoa Colectiva (NIPC): 508 352 738 

Matrícula: N.º 1623 na Conservatória do Registo Comercial da Guarda 

N.º de Trabalhadores: 3 

Horário de Funcionamento: De Segunda a Sexta-feira 

                                             Manhã: 09:00h – 13:00h 

                                             Tarde: 14:00h – 18:00h 
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1.2 – Breve Historia da Empresa de Acolhimento de Estágio 

No dia 23 de Junho de 1991 o Dr. José Carlos Oliveira Costa iniciou a sua actividade como 

trabalhador independente. A 4 de Agosto de 1993, devido ao aumento do número de 

clientes e, consequentemente, do volume de negócios, o Dr. José Carlos Oliveira decidiu 

constituir um Estabelecimento Individual de Responsabilidade Limitada (EIRL), designado 

por JCCONTA, Lda..  

Mais tarde, em 2008, alterou a sua natureza jurídica para uma Sociedade Unipessoal por 

Quotas com o Capital Social de 5.000,00€. 

O crescimento da empresa proporcionou o aumento do número de funcionários dado que 

esta se expandiu principalmente na área de Contabilidade, onde actualmente dá resposta às 

necessidades de 92 empresas, 60 das quais com Contabilidade Organizada e 32 com 

Contabilidade Não Organizada.  

 

1.3 – Estrutura Organizacional da Empresa 

O funcionamento da JCCONTA, Lda., presta-se num único edifício, sendo constituído por 

um escritório e duas salas de arquivo. A estrutura de funcionamento da empresa é bastante 

simples e acessível, possibilitando uma boa comunicação entre todos. 

A JCCONTA, Lda., preocupa-se com a satisfação dos seus clientes, assegurando serviços 

de contabilidade em sede de Imposto sobre Rendimentos de Pessoas Singulares (IRS) e 

Imposto sobre Rendimentos de Pessoas Colectivas (IRC) com o máximo de transparência 

fiscal, apoio na Gestão de Recursos Humanos e Consultoria de Gestão. A cada funcionário 

é atribuído um leque de clientes, ficando assim responsáveis pelo correcto tratamento 

contabilístico dos documentos. 

Para a empresa, os Recursos Humanos são uma mais-valia para o desenvolvimento da sua 

actividade. De forma a prestar um bom serviço aos seus clientes, a JCCONTA, Lda., tem à 

sua disposição três colaboradores e um outro colaborador a realizar estágio profissional, 
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sem vínculo contratual com a empresa. Na figura 1 apresenta-se o organigrama da 

empresa. 

Figura 1: Organigrama da empresa JCCONTA, Lda. 

      

Fonte: Elaboração própria 

A empresa é liderada pelo Dr. José Carlos Costa, o qual para além de sócio da empresa, 

desempenha igualmente funções de Técnico Oficial de Contas (TOC), uma vez que 

organiza e supervisiona os serviços de contabilidade, dá pareceres sobre problemas de 

natureza contabilística às empresas ou instituições. Prepara também os elementos de 

liquidação de impostos, efectua e colabora nas actividades de fim de exercício e na 

regularização de contas. Presta, ainda, apoio informático e acompanhamento dos sistemas 

implementados nos clientes. 

As três funcionárias Maria Filomena, Carla Liliana e Ana Maria exercem funções de 

técnicas de contabilidade, tendo a seu cargo tarefas tais como: recepção e verificação de 

documentos dos clientes que cada uma tem a seu cargo, proceder aos lançamentos dos 

documentos no sistema informático, processamentos de salários e contribuições para a 

segurança social da carteira de clientes que está afecta a cada uma.  



RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 

 

 

Juan Francisco Botta Página 6 

 

1.4 – Recursos Materiais da Empresa 

Com a crescente complexidade e modernização das empresas, a JCCONTA, Lda., 

informatizou todo o seu processo contabilístico. Existem 5 computadores ligados em rede 

que utilizam o programa Filosoft que se reparte em 4 módulos: 

 GRB.32 - Contabilidade Não Organizada; 

 SNC.32 - Contabilidade; 

 GIMO.32 - Gestão de Imobilizado; 

 SIGEP.32 - Gestão de Recursos Humanos; 

Grb.32 - Contabilidade Não Organizada: é uma aplicação destinada à gestão contabilística 

de profissionais liberais e empresários em nome individual, que não tenham obrigação de 

possuir contabilidade organizada. A sua principal característica é o facto de se basear no 

preenchimento dos livros. Sem necessidade de lançar contrapartidas e fazendo o cálculo 

automaticamente dos valores de incidência e do Imposto sobre o Valor Acrescentado 

(IVA), todo o processo de lançamentos é feito muito mais rápido. 

SNC.32 - Contabilidade: este módulo contempla todas as necessidades e obrigações 

fiscais, e permite efectuar a maioria das operações relacionadas com a contabilidade dos 

clientes. Permite o lançamento e respectivo registo de cada documento de forma 

automática, para cada cliente. Na JCCONTA, Lda., utiliza-se para a maioria dos clientes, o 

Diário das Operações Diversas, o Diário das Compras, o Diário das Vendas ou o Diário do 

Encerramento. Neste módulo ainda é possível efectuar o apuramento do IVA, o 

encerramento das contas no fim do exercício e a impressão de demonstrações financeiras. 

Gimo.32 - Gestão de Imobilizado: está relacionado com o património. Regista a data de 

aquisição do Imobilizado, o período de vida útil, o método de amortização utilizado, entre 

outros. Neste módulo processa-se ainda, o cálculo das amortizações e reintegrações para a 

elaboração dos respectivos mapas. 
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Sigep.32 - Gestão de Recursos Humanos: este módulo permite efectuar um apoio eficaz à 

Gestão de Recursos Humanos. Efectua o processamento de salários de todos os 

funcionários de cada cliente da JCCONTA, Lda.. Para além de outras funções, permite 

elaborar o cadastro do pessoal. 

Apresenta-se, através da Figura 2, um exemplo de lançamento efectuado no programa 

Filosoft. 

 

Figura 2: Programa de contabilidade SNC 

  Fonte: Programa Filosoft 
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2 – Sistema de Normalização Contabilística
1

 

Em 1 de Janeiro de 2010 entrou em vigor o novo modelo de normalização contabilística, 

designado por SNC, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho, o qual 

revogou o POC/89, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 410/89, de 21 de Novembro, os 

diplomas de alterações e as normas contabilísticas complementares. 

O POC/89 tornou-se insuficiente para as entidades com maiores exigências qualitativas de 

relato financeiro, e carecia claramente de revisão técnica no que concerne, nomeadamente, 

a aspectos conceptuais, critérios de reconhecimento e mensuração, conceito de resultados, 

bem como em relação aos modelos das demonstrações financeiras individuais e 

consolidadas. 

Na sequência da proposta da Comissão de Normalização Contabilística (CNC), 

apresentada ao Governo em 15 de Janeiro de 2003, documento intitulado “Projecto de 

Linhas de Orientação para um novo modelo de Normalização Contabilística”, o Governo 

decidiu aprovar o novo SNC, o qual tem por base as Normas Internacionais de 

Contabilidade, compatíveis com as directrizes comunitárias e melhora o relato financeiro 

em Portugal pois atende as especificidades das entidades de menor dimensão, as quais 

poderão seguir um normativo mais simples Norma Contabilística e de Relato Financeiro 

para Pequenas Entidades (NCRF-PE).  

O SNC é um sistema contabilístico com base em princípios e não tanto em regras 

explícitas. O SNC é aplicável aos exercícios que se iniciem em/ou após 1 de Janeiro de 

2010, visa a harmonização e modernização contabilística com a UE, através dos elementos 

caracterizadores fundamentais, referidos no SNC (2009: 42), no item 1.3: 

O Sistema de Normalização Contabilística (SNC), que assimila a transposição das 

Directivas Contabilísticas da EU, é composto pelos seguintes instrumentos: 

- Bases de dados para a Apresentação de Demonstrações Financeiras (BADF); 

                                     

1 Elaborado tendo por base RODRIGUES, João (2009). Sistema de Normalização Contabilística Explicado. Porto 

Editora, Outubro. 
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- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF); 

- Código de Contas (CC); 

- Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF); 

- Norma Contabilísticas e de Relato Financeiro para Pequenas Entidades (NCRF-PE); 

- Normas Interpretativas (NI). 

Destes últimos instrumentos distingue-se a NCRF-PE que, de forma unitária e 

simplificada, contempla os tratamentos mínimos que devem ser adoptados por entidades 

cuja dimensão não ultrapasse dois dos três limites seguintes, referidos no n.º 1 do art.º 9.º 

do Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho, citado em SNC, 2009:38: 

1. Total do balanço: 500.000€; 

2. Total dos rendimentos: 1.000.000€; 

3. Número de trabalhadores empregados em média durante o exercício: 20. 

O modelo de transição adoptado teve como objectivo fazer uma manutenção do POC, 

garantindo a continuidade e uma transição pacífica. Foram ainda adoptados critérios 

contabilísticos transparentes e comparáveis a nível global, bem como ao incremento do 

papel dos supervisores financeiros na formação das normas. 

Com estas normas fica assim assegurada a compatibilidade e coerência entre os normativos 

aplicáveis aos três grandes grupos de entidades: 

 Entidades com valores cotados, que aplicam directa e integralmente as normas 

internacionais de contabilidade (IAS/IFRS), à semelhança da UE. Estas normas 

são adoptadas: 

 

1. Às contas consolidadas das sociedades com valores mobiliários admitidos à 

negociação em mercado regulamentado (obrigatoriamente); 

2. Às contas individuais das sociedades cujas contas consolidadas apliquem as 

IAS/IFRS (obrigatoriamente); 
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3. Às contas consolidadas de outras sociedades (abrangidas pelo SNC), desde 

que sejam acompanhadas de certificação legal de contas (voluntariamente); 

4. Às contas individuais de entidades que integrem o perímetro de consolidação 

de quem aplica as IAS/IFRS, desde que submetidas a certificação legal de 

contas (voluntariamente). As entidades de supervisão do sector financeiro 

continuam a poder definir a aplicação das IAS/IFRS às entidades sujeitas à 

respectiva supervisão. 

 

 Restantes entidades dos sectores não financeiros, que aplicarão as NCRF que 

resultam da adaptação das normas internacionais de contabilidade IAS/IFRS. 

Estas normas são aplicáveis a todas as entidades que não adoptem as IAS/IFRS e 

que sejam: 

 

1. Sociedades abrangidas pelo Código das Sociedades Comerciais (CSC); 

2. Empresas individuais reguladas pelo Código Comercial (CC); 

3. Estabelecimentos Individuais de responsabilidade limitadas (EIRL); 

4. Empresas públicas; 

5. Cooperativas; 

6. Agrupamentos complementares de empresas e agrupamentos de interesse 

económico. 

O SNC procura, assim, atender às características de diversidade do tecido empresarial 

português, combinando as diferentes necessidades da realidade do relato financeiro 

nacional, desde as entidades com valores mobiliários cotados, a que correspondem as 

maiores exigências, até às micro entidades, a quem basta um regime simplificado. 
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3 – Processo de Constituição de uma Empresa
2
 

Através do regime especial de constituição imediata de sociedade pode criar-se uma 

“empresa na hora”, com ou sem a simultânea aquisição, pelas sociedades, de marca 

registada. 

O processo constitutivo de sociedades comerciais e civis sob forma comercial do tipo por 

quotas e anónima pode ser realizado num só dia, em atendimento presencial único, numa 

qualquer Conservatória do Registo Comercial (CRC), independentemente da localização 

da sede da sociedade a constituir, ou num posto de atendimento do registo comercial a 

funcionar junto dos Centros de Formalidade de Empresas (CFE). 

Os interessados devem dirigir-se à CRC manifestando a intenção de constituir empresa, 

bastando-lhe escolher uma das firmas pré-aprovadas à sua disposição e o pacto ou acto 

constitutivo previamente aprovado e certificado pelos Serviços de Registos e Notariado. 

A CRC assegura a comunicação e as formalidades subsequentes a todas as entidades que 

devam ser notificadas da constituição da sociedade, sem que os interessados fiquem 

onerados com tal tarefa. 

As publicações obrigatórias fazem-se através do sítio da internet de acesso público com o 

endereço electrónico www.mj.gov.pt/publicações, mantido pelo Instituto dos Registos e do 

Notariado. 

O regime especial de constituição on-line de sociedades possibilita a criação de empresas 

através da internet e pode ser utilizado por qualquer interessado, tanto pessoas singulares 

como pessoas colectivas, representadas por quem as vincule, desde que utilizando um meio 

de certificação electrónica adequado. 

A constituição on-line das sociedades comerciais ou civis sob a forma comercial do tipo 

por quotas e anónima faz-se através do sítio na internet com o endereço 

www.portaldaempresa.pt, mantido pelo Instituto dos Registos e do Notariado. O 

                                     

2
 Baseado na informação recolhida no sítio do Portal da Empresa em Outubro/2010. 

http://www.mj.gov.pt/publica????es
http://www.portaldaempresa.pt/
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procedimento é da competência do Registo Nacional de Pessoas Colectivas (RNPC), 

independentemente da localização da sede da sociedade a constituir. 

Segue-se uma descrição sumária das diversas etapas para se proceder à constituição de 

uma sociedade comercial, sem prejuízo da possibilidade de se optar pelos regimes 

especiais de constituição imediata e de constituição on-line. 

1º Passo: Pedido, por um dos futuros sócios, do Certificado de Admissibilidade de Firma 

ou Denominação de Pessoa Colectiva e do Cartão Provisório de Identificação de Pessoa 

Colectiva. O pedido tem que ser assinado pelo requerente ou pelo seu representante legal. 

Para tal, a entidade competente é o RNPC e são necessários os seguintes documentos: 

 Impresso Modelo 11 em duplicado; 

 Impresso Modelo 10; 

 A guia de depósito dos respectivos emolumentos (70,00€): o certificado de 

admissibilidade (56,00€) e o cartão provisório (14,00€) são fornecidos pelos 

serviços competentes. 

O Certificado de Admissibilidade tem uma validade de 3 meses para efeitos de realização 

da escritura e, após a celebração desta, é válido por 3 meses para efeitos de registo 

comercial. 

Sendo o sócio pessoa colectiva não residente, deve ainda: 

 Estar inscrito no RNPC; 

 Apresentar documento comprovativo da existência da sociedade no estrangeiro; 

 Apresentar documento comprovativo da regularidade do mandato de quem outorga, 

emitido no país de origem, devidamente traduzido e com apostila (Aditamento). 

Após a comunicação da aprovação da firma deverá ser levantada cópia do Certificado de 

Admissibilidade ou do Cartão Provisório de Pessoa Colectiva, a fim de proceder ao 

depósito do capital social em qualquer banco. 
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2º Passo: Marcação da Escritura Pública, junto de Cartório Notarial, para o que deverão 

ser apresentados os seguintes documentos: 

 Certificado de Admissibilidade da firma; 

 Cartão Provisório de Identificação de Pessoa Colectiva; 

 Formulário próprio devidamente preenchido; 

 Minuta escolhida (as quais são disponibilizadas pelo Cartório) devidamente 

preenchida ou, em alternativa, contrato social próprio em suporte electrónico; 

 Fotocópia dos documentos de identificação dos outorgantes; 

 Relatório do Revisor Oficial de Contas (ROC) para as entradas em bens diferentes 

de dinheiro; 

 Documento comprovativo do pagamento do Imposto Municipal sobre as 

Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT), quando se verifiquem entradas com 

bens imóveis para a realização do capital social, salvo se estiver isenta. 

3º Passo: Celebração da Escritura Pública, nos Cartórios Notariais, para o que deverão ser 

apresentados os seguintes documentos: 

 Bilhete de Identidade e Cartão com o Número de Identificação Fiscal; 

 Documento comprovativo do depósito do capital social. 

4º Passo: Requisição, por um sócio, gerente da sociedade, advogado ou representante 

legal, do Registo Comercial, publicação no sítio da internet de acesso público e inscrição 

no RNPC, junto da Conservatória do Registo Comercial, para o que deverão ser 

apresentados os seguintes documentos: 

 Impresso Modelo 232; 

 Escritura Pública da constituição da sociedade (ou documento particular 

autenticado ou com reconhecimento presencial das assinaturas dos outorgantes, se 

o acto constitutivo não for celebrado por escritura pública); 

 Certificado de Admissibilidade da Firma. 
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Estes actos deverão ocorrer até 60 dias após a celebração do documento particular 

autenticado ou com o reconhecimento, ou da Escritura Pública de constituição da 

sociedade. 

5º Passo: Declaração de Início de Actividade, para o que deverão ser apresentados os 

seguintes documentos: 

 Modelo 1698, em triplicado, com os dados relativos ao TOC, devidamente 

certificado; 

 Cartão Provisório de Identificação de Pessoa Colectiva; 

 Fotocópia da escritura pública ou do documento particular da constituição da 

sociedade; 

 Fotocópia do Bilhete de Identidade e dos Números de Identificação Fiscal dos 

sócios e do TOC, assim como o cartão de inscrição deste na OTOC. 

A declaração, assinada por um sócio, gerente ou outro representante, deverá ser 

apresentada 15 dias após a apresentação do pedido de registo na Conservatória do Registo 

Comercial. 

6º Passo: Inscrição na Segurança Social (SS), junto do Centro Regional da Segurança 

Social (CRSS), para o que deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 Boletim de Identificação do Contribuinte; 

 Cópia autenticada da Escritura Pública de constituição da sociedade ou do 

Documento; 

 Particular autenticado ou com o reconhecimento, se o acto constitutivo não for 

celebrado por escritura pública; 

 Cartão de Identificação de Pessoa Colectiva; 

 Acta da nomeação dos membros dos órgãos estatutários e a sua situação quanto à 

forma de remuneração; 

 Fotocópia do cartão de contribuinte dos membros dos órgãos estatutários da 

sociedade; 

 Documento fiscal de início de actividade. 
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A inscrição na SS deverá ser efectuada no prazo de 10 dias úteis, a contar da data do início 

da actividade. Caso seja isento, deverá apresentar adequado documento comprovativo. 

7º Passo: Pedido de Inscrição no Cadastro Comercial, junto da Direcção-Geral das 

Actividades Económicas (DGAE) ou das Direcções Regionais do Ministério da Economia 

(DRE) da área do estabelecimento, para o que deverá se apresentado o Impresso da 

Direcção-Geral da Actividades Económicas, em duplicado.  

 

4 – Actividades desenvolvidas 

Nestes 3 meses de estágio, fui acompanhando e realizando as diferentes etapas do processo 

contabilístico. Ordenar cronologicamente os diferentes documentos contabilísticos e a sua 

classificação; introduzir os documentos no sistema informático; atribuir um número interno 

a cada documento; e arquivar. Tudo isto é feito com rigor e com medidas de controlo 

interno. Também tive a oportunidade de apurar contribuições e impostos, e preencher as 

respectivas declarações por via electrónica. Na fase terminal do estágio, tive a 

oportunidade de colaborar no processo de encerramento de contas. 

Com vista à realização do presente relatório de estágio e para descrever as actividades 

desenvolvidas durante o mesmo, irei ao longo do trabalho ilustrar, os procedimentos 

contabilísticos através de exemplos. 

Na seguinte Figura 3 são apresenta as tarefas desenvolvidas durante o estágio.  
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Figura 3: Actividades desenvolvidas durante o estágio 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.1 – Descrição dos Procedimentos Contabilísticos 

4.1.1 – Recepção, Organização e Arquivo dos Documentos 

Todo o trabalho contabilístico é baseado em documentos, pois não se podem registar factos 

sem serem comprovados. Todos estes documentos devem ser organizados, classificados e 

arquivados de forma cuidada. 

A recepção dos documentos é efectuada pelo funcionário responsável pelo 

acompanhamento do cliente em questão. Após os documentos serem separados por meses 

são criados relatórios mensais. Esses relatórios vão sendo organizados de acordo com o 

tipo de documentação (despesas, compras, vendas, etc.). Seguidamente, são classificados, 

tendo em atenção a actividade do cliente, repercutindo a classificação em contas de acordo 

com o SNC. Por sua vez, este relatório será de novo reorganizado segundo operações 

Bancárias e operações levadas a Caixa (separar os documentos segundo pagamentos 

através do Banco ou Caixa), as operações relacionadas com os fornecedores (facturas e 

recibos) e para finalizar as operações relacionadas com despesas. 
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A seguir, todos estes dados são lançados no sistema informático, usando apropriadamente 

cada módulo do programa Filosoft. Depois da classificação dos documentos e do 

consequente lançamento no programa informático, os documentos são guardados num 

dossier de arquivo relativo a cada cliente, onde consta toda a informação contabilística 

referente ao período em análise e o período de tributação.  

Estes são entregues aos respectivos clientes, respeitando a obrigatoriedade do arquivo de 

documentos, quer contabilísticos, quer fiscais, reforçada pelo nº1 do artigo 52º do CIVA, 

ao determinar que: 

Os sujeitos passivos são obrigados a arquivar e conservar em boa ordem durante 10 anos 

civis subsequentes todos os livros, registos e respectivos documentos de suporte, incluído, 

quando a contabilidade é estabelecida por meios informáticos, os relativos à analise, 

programação e execução de tratamento. 

Na execução da Contabilidade todos os lançamentos devem apoiar-se em documentos 

comprovativos, devidamente datados e serem apresentados a qualquer momento. 

Os documentos são guardados nos respectivos diários numa pasta de arquivo, sendo estes 

devidamente identificados com o nome do diário, respectivo mês e ano a que os do 

documento dizem respeito. 

Na figura 4 apresenta-se as etapas levadas a cabo pelas empresas na organização dos 

documentos. 
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FIGURA 4: Recepção e Organização dos Documentos 

 

                                    Fonte: Elaboração própria 

 

4.1.2 – Classificação dos documentos 

Após a correcta organização de documentos procede-se à sua classificação. A classificação 

de documentos consiste em escrever num documento interno, chamado comprovante, os 

respectivos valores a débito e a crédito. Os documentos são tratados individualmente, a 

partir dos documentos originais, sendo classificados de acordo com os princípios e 

pressupostos contabilísticos do SNC. 

Seguidamente, apresentam-se alguns exemplos de classificação e respectivos lançamentos 

efectuados no decorrer da actividade do estágio. 

 

 COMPRAS / FORNECEDORES 

Na conta 22.1 - Fornecedores, devem ser incluídas todas as compras de bens e serviços, 

para utilização ou consumo na actividade corrente da empresa desde que não sejam bens 

de imobilizado (POC/90). 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 

 

 

Juan Francisco Botta Página 19 

 

Antes da classificação deve verificar-se se as facturas ou documentos equivalentes estão 

datados, numerados sequencialmente e se possuem, nos termos do n.º 5 do artigo 36.º do 

CIVA, os seguintes elementos: 

a) Os nomes, firmas ou denominações socais e a sede ou domicílio do fornecedor de bens 

ou prestador de serviços e do destinatário ou adquirente, bem como os correspondentes 

números de identificação fiscal dos sujeitos passivos de imposto; 

b) A quantidade e denominação usual dos bens transmitidos ou dos serviços prestados, 

com identificação dos elementos necessários à determinação da taxa aplicável (…); 

c) O preço, líquido de imposto, e os outros elementos incluídos no valor tributável; 

d) As taxas aplicáveis e o montante de imposto devido; 

e) O motivo justificativo da não aplicação do imposto, se for caso disso; 

f) A data em que os bens foram colocados à disposição do adquirente, em que os serviços 

foram realizados ou em que foram efectuados pagamentos anteriores à realização das 

operações, se essa data não coincidir com a emissão da factura. 

Todas as compras efectuadas pela empresa devem ter passagem expressa pela conta do 

fornecedor correspondente, estando esta conta liquidada ou não, isto para que no final do 

ano seja possível determinar o valor correcto de transacções realizadas entre a empresa e o 

seu fornecedor. 

Esta questão é de extrema importância, visto que é necessário facultar o devido mapa 

recapitulativo ao Estado (Anexo P da Declaração Anual), que informam quais as empresas 

que permutaram um valor superior a 50.000,00€ para anos anteriores a 2004 e um valor de 

25.000,00 € para o ano 2004 e seguintes. 

EXEMPLO: 

Supondo que a empresa comprou a crédito, no mercado nacional, mercadorias no valor 

de 305,64 €, com IVA à taxa normal (20%). Factura n.º 111 
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O Quadro1 mostra como se deve proceder à classificação de uma venda de mercadorias. 

Contabilisticamente debita-se conta de mercadorias adquiridas no mercado nacional 

(31.1.1.1.2) e a respectiva conta do IVA dedutível à taxa normal (24.3.2.1.1.2), em 

contrapartida da conta de fornecedor (22.1.023) definida na contabilidade, a crédito: 

QUADRO 1: Classificação de uma compra em Mercado Nacional 

DESCRIÇÃO DÉBITOS CRÉDITOS VALOR 

Factura n.º 111 31.1.1.1.2  254,70€ 

 24.3.2.1.1.2  50,94€ 

  22.1.023 305,64€ 

 

Em que: 

 
31 Compras 

1 Mercadorias 

1 Aquisições no mercado nacional 

1 Com IVA dedutível 

2 Taxa normal 

 
22 Fornecedores 

1 Fornecedores nacionais c/c 

023 Número do fornecedor 

 

 

 

 Nota de Crédito 

 

24 Estadoe Outros Entes Públicos 

3 IVA 

2 IVA – Dedutível 

1 Relativo a existências 

1 Aquisição no mercado nacional 

2 Taxa normal 
 

EXEMPLO: 

 

Nota de crédito relativa à compra de mercadorias anteriormente referida. 

No caso de se proceder a uma devolução de compra, a empresa terá de receber do 

fornecedor uma nota de crédito relativa à devolução realizada. 
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O Quadro 2 mostra como se deve proceder à classificação de uma nota de crédito. Lança-

se a conta de fornecedores (22.1.023) a débito, em contrapartida da conta de compras 

(31.1.1.1.2) e regularização do IVA a favor do Estado (24.3.4.2.2.2), a crédito: 

QUADRO 2: Classificação de uma Nota de Crédito 

DESCRIÇÃO DÉBITOS CRÉDITOS VALOR 

Factura n.º 1 22.1.023  305,64€ 

  31.7.1.1.2 254,70€ 

  24.3.4.2.2.2 50,94€ 

Em que: 

31 Compras 

7 Devoluções de compras 

1 Aquisições no mercado nacional 

1 Com IVA dedutível 

2 Taxa normal 
 

24 Estado e Outros Entes Públicos 

3 IVA 

4 IVA - Regularizações 

2 Mensais/Trim. a favor do Estado 

2 P/Devoluções a fornecedores 

2 Taxa normal 
 

 

 

 Compras Intracomunitárias 

 

 EXEMPLO: 

Supondo que a empresa realizou compras de mercadorias num país comunitário no valor 

de 1 042,06€ (Factura/Recibo N.º 2). 

As compras intracomunitárias são regidas pelo Regime do IVA nas Transacções 

Intracomunitárias (RITI), sendo que, o conceito de aquisição intracomunitária de bens está 

descrito no artigo 3.º do RITI. 

Assim quando se efectua uma compra num país Estado-Membro, não se realiza o 

pagamento do IVA. Isto porque, a empresa que adquiriu o bem, é sujeito passivo no país 

onde tem a sede da sua empresa, pelo que não paga IVA noutros países. A prática seguida 
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é proceder à sua dedução e liquidação no país onde é sujeito passivo de IVA, segundo o 

previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 23.º do RITI. 

O Quadro 3 mostra como se deve proceder à classificação de uma compra 

intracomunitária. Lança-se a conta de compras (31.1.1.1.2) e a conta do IVA dedutível 

(24.3.2.1.2.2), a débito, em contrapartida da conta (121) (Banco FRL) e da conta do IVA 

liquidado (24.3.3.1.2.2), a crédito: 

QUADRO 3: Classificação de uma Compra Intracomunitária 

DESCRIÇÃO DÉBITOS CRÉDITOS VALOR 

Factura/Recibo n.º 2 31.1.2.1.2  868,38€ 

 24.3.2.1.2.2  173,68€ 

  121 868,38€ 

  24.3.3.1.2.2 173,68€ 

Em que: 

31 Compras 

1 Mercadorias 

2 Aquisições nos países comunitários 

1 Com IVA dedutível 

2 Taxa normal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Estado e Outros Entes Públicos 

3 IVA 

2 IVA - Dedutíve 

1 Relativo a existências 

2 Aquisições em países 

comunitários 

2 Taxa normal 

24 Estado e Outros Entes Públicos 

3 IVA 

3 IVA - Liquidado 

1 Operações gerais 

2 Países comunitários 

2 Taxa normal 
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 Investimentos 

EXEMPLO: 

Imaginando que a empresa adquire uma máquina registadora (Activo Fixo Tangível), 

com IVA à taxa de 20%, no valor de 300,00 € (Factura N.º 3).  

 

O Quadro 4 mostra como se deve proceder à classificação de um Activo Fixo Tangível. 

Lança-se a conta de Equipamento Administrativo (43.5.1.1.) e a conta do IVA dedutível 

(24.3.2.2.2), a débito, em contrapartida da conta fornecedores de investimento 

(27.1.1.023), a crédito: 

QUADRO 4: Classificação de um Activo Fixo Tangível 

DESCRIÇÃO DÉBITOS CRÉDITOS VALOR 

Factura n.º 3 43.5.1.1  250,00€ 

 24.3.2.2.2  50,00€ 

  27.1.1.023 300,00€ 

 

Em que: 

43 Activos Fixos Tangíveis 

5 Equipamento Admistrativo 

1 Aquisições nos no mercado 

nacional 

1 Com IVA dedutível 

 

27 Outra Contas a Receber e a Pagar 

1 Fornecedores de Investimentos 

1 Contas correntes 

023 Número de Fornecedor 
 

24 Estado e Outros Entes Públicos 

3 IVA 

2 IVA - Dedutível 

2 Relativo a imobilizado 

2 Taxa normal 
 

 

No caso de a factura ser paga, debita-se a conta 27.1.1.023 em contrapartida da conta 11.1 

ou 12.1 conforme o método de pagamento. 
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 FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EXTERNOS 

As empresas ao desenvolverem a sua actividade consomem diversos serviços prestados por 

outras entidades, os quais serão contabilizados nas respectivas contas. Destes diversos 

serviços, vão ser exemplificados aqueles que são mais comuns na vida económica de uma 

empresa. 

EXEMPLO: 

Supondo que a empresa tem uma despesa de electricidade no valor de 74,23 €, com IVA 

dedutível à taxa de 5% (Fact. N.º 4).  

O Quadro 5 mostra como se deve proceder à classificação de um gasto de electricidade. 

Lança-se a conta de electricidade (62.4.1.1.1.) e a conta do IVA dedutível (24.3.2.3.1.1), a 

débito, em contrapartida da conta Caixa ou Depósitos à ordem (11.1/12.1), a crédito: 

QUADRO 5: Classificação de uma Despesa com Electricidade 

DESCRIÇÃO DÉBITOS CRÉDITOS VALOR 

Factura n.º 4 62.4.1.1.1  70,70€ 

 24.3.2.3.1.1  3,53€ 

  11.1 ou 12.1 74,23€ 

Em que: 

62 Fornecimentos e Serviços Externos 24 Estados e Outros Entes Públicos 

4 Energia e fluidos 3 IVA 

1 Electricidade 2 IVA - Dedutível 

1 Com IVA dedutível 3 Relativo a outros bens e serviços 

1 Taxa Reduzida 1 Aquisição no mercado nacional 

  1 Taxa normal 

68 Outros Gastos e Perdas 

1 Impostos 

3 Taxas 
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1 Com IVA Dedutível 

No que diz respeito ao fornecimento de gasóleo, existem três situações diferentes 

relativamente ao IVA. Este pode ser totalmente dedutível, parcialmente dedutível ou não 

conferir qualquer direito a dedução. Nos termos da alínea b) do artigo 21.º do CIVA 

excluem-se do direito à dedução as: 

“Despesas respeitantes a combustíveis normalmente utilizáveis em viaturas automóveis, 

com excepção das aquisições de gasóleo, de gases de petróleo liquefeitos (GPL), gás 

natural e biocombustíveis, cujo imposto é dedutível na proporção de 50 %, a menos que se 

trate dos bens a seguir indicados, caso em que o imposto relativo aos consumos de 

gasóleo, GPL, gás natural e biocombustíveis é totalmente dedutível: 

i) Veículos pesados de passageiros; 

ii) Veículos licenciados para transportes públicos, exceptuando-se os rent-a-car; 

iii) Máquinas consumidoras de gasóleo, GPL, gás natural ou biocombustíveis, que não 

sejam veículos matriculados; 

iv) Tractores com emprego exclusivo ou predominante na realização de operações 

culturais inerentes à actividade agrícola; 

v) Veículos de transporte de mercadorias com peso superior a 3500 kg.” 

EXEMPLO: 

Supondo que a empresa possui uma Viatura Ligeira de Passageiros e teve uma 

despesa de gasóleo de 30,00 € (Fact. N.º 5):  

 

 

O IVA vai ser apenas deduzido em 50%, enquanto os outros 50% serão incutidos no 

valor do custo.  

 

O Quadro 6 mostra como se deve proceder à classificação de um gasto de gasóleo. 

Lança-se a conta de combustível (62.4.2.1.1.1.) e a conta do IVA dedutível 

(24.3.2.3.1.2), a débito, em contrapartida da conta Caixa ou Depósitos à ordem 

(11.1/12.1), a crédito: 
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QUADRO 6: Classificação de uma Despesa em Gasóleo 

DESCRIÇÃO DÉBITOS CRÉDITOS VALOR 

Factura n.º 5 62.4.2.1.1.1  27,50€ 

 24.32.3.1.2  2,50€ 

  11.1 ou 12.1 30,00€ 
 

 

 

Em que: 

62 Fornecimentos e Serviços Externos 

4 Energia e fluidos 

2 Combustíveis 

1 Aquisição no mercado nacional 

1 Gasóleo 

1 Parcialmente dedutível 

 

Cálculos auxiliares: 

Valor pago / 1,20 = valor base 30 / 1,20 = 25 € 

Valor base * 20% = IVA 25 * 20% = 5 € 

IVA / 2 = IVA dedutível 5 / 2 = 2,50 € 

Valor pago + IVA dedutível = valor a 

debitar na conta gastos 

25 + 2,50 = 27,50 € 

 

 

 VENDAS / CLIENTES 

A conta de clientes regista as relações da empresa com os que lhe compram mercadorias, 

produtos e/ou serviços, seja qual for a entidade que lhe faça essa compra. 

Todas as vendas ou prestações de serviços efectuadas pela empresa devem passar pela 

conta do cliente correspondente, para que, se possa enviar o mapa recapitulativo ao Estado 

(Anexo O da Declaração Anual), com o valor correcto das transacções realizadas entre a 

empresa e o seu cliente. Este mapa é obrigatório para os clientes com sede em território 
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nacional, cujo valor anual de vendas seja, para anos anteriores a 2004, superior a 50.000,00 

euros e para o ano 2004 e seguintes, superior a 25.000,00 euros. 

EXEMPLO: 

Considerando que a empresa vende a um cliente, mercadorias à taxa de 20%, no 

valor de 75,68 € (Fact. N.º 6). 

O Quadro 7 mostra como se deve proceder à classificação de uma venda de mercadorias. 

Lança-se a conta de Clientes (21.1.023.) a débito, em contrapartida da conta venda de 

mercadorias (71.1.1.1.2) e da Conta IOVA liquidado à taxa normal (24.3.3.1.1.2), a 

crédito: 

QUADRO 7: Classificação de uma venda de mercadorias 

DESCRIÇÃO DÉBITOS CRÉDITOS VALOR 

Factura n.º 6 21.1.023  75,68€ 

  71.1.1.1.2 63,07€ 

  24.3.3.1.1.2 12,61€ 

Em que: 

21 Clientes 71 Vendas 

1 Clientes nacionais c/c 1 Mercadorias 

023 Número do cliente 1 Mercado nacional 

  1 Não isentas de IVA 

  2 Taxa normal 

 

24 Estado e Outros Entes Públicos 

3 IVA 

3 IVA - Liquidado 

1 Operações gerais 

1 Transmissões internas de bens 

2 Taxa normal 
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4.2 – Ordenados e Salários 

Na JCCONTA, Lda., o processamento de salário é efectuado pelo responsável de cada 

empresa, realizando-se mensalmente através do módulo de Gestão de Pessoal. 

O processo começa com a comunicação dos clientes dos dados relativos ao mês anterior, 

tais como, o número de dias de trabalho, faltas (justificadas e injustificadas), abonos por 

falhas, ajudas de custos, horas extraordinárias, comissões, baixas médicas, férias e 

subsídios. 

O programa informático tem a informação referente a cada funcionário, tornando-se, 

assim, mais fácil e rápido inserir os dados. Após a introdução dos dados é emitido o recibo 

de vencimento em duplicado de cada funcionário e posteriormente, enviados aos clientes. 

O original é assinado pelo funcionário, que o devolverá à entidade patronal, como forma de 

comprovar o seu pagamento. O duplicado fica assim em poder do funcionário. 

Após a emissão dos recibos de vencimento também é emitida a guia de pagamento à 

Segurança Social e é efectuado o cálculo do montante do Imposto de Rendimento de 

Pessoas Singulares (IRS) retido. Todo este processo é realizado automaticamente pelo 

programa FILOSOFT.  

Segundo referem as notas de enquadramento do Código de contas do SNC, o movimento 

da conta 23.1 - Pessoal - Remunerações a pagar, insere-se no seguinte esquema 

normalizado: 

“1.ª fase – pelo processamento dos ordenados, salários e outras remunerações, dentro do 

mês a que respeitem: débito, das respectivas subcontas de 63 – Gastos com o pessoal, por 

crédito de 231, pelas quantias líquidas apuradas no processamento e normalmente das 

contas 24 – Estado e outros entes públicos (nas respectivas subcontas), 232 – 

Adiantamentos e 278 – Outros devedores e credores, relativamente aos sindicatos, 

consoante as entidades credoras dos descontos efectuados (parte do pessoal); 

2.ª fase – pelo processamento dos encargos sobre remunerações (parte patronal), dentro 

do mês a que respeitem: débito da respectiva rubrica em 635 – Gastos com o pessoal – 
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Encargos sobre remunerações, por crédito das subcontas de 24 – Estado e outros entes 

públicos a que respeitem as contribuições patronais; 

3.ª fase – pelos pagamentos ao pessoal e às outras entidades: debitam-se as contas 231, 24 

e 278, por contrapartida das contas da classe 1.”  

 Processamento de ordenados dos Órgãos Sociais 

Na conta 63.1 - Remuneração dos Órgãos Sociais, registam-se os gastos com as 

remunerações ilíquidas dos órgãos sociais, tais como, Administração, Gerência, Direcção, 

Conselho Geral, Conselho Fiscal, Assembleia Geral, etc. Compreendem-se no conceito de 

remuneração os salários, senhas de presença, subsídio de natal, subsídio de férias, prémios, 

gratificações, ajudas de custo, etc. 

 Processamento de Ordenados do Pessoal 

A conta 63.2 - Gastos com o pessoal - Remunerações do pessoal, regista os gastos com as 

remunerações ilíquidas do pessoal. Compreende-se no conceito de remuneração os 

salários, subsídio de natal, subsídio de férias, prémios, gratificações, ajudas de custo, horas 

extraordinárias e quaisquer outras remunerações em meios monetários ou em espécie. Não 

estando previsto no quadro de contas do SNC nenhuma subdivisão específica, fica a cargo 

da entidade criar as subcontas que achar convenientes. 

 Processamento dos Encargos 

A conta 24.5 - Estado e outros entes públicos - Contribuições para a Segurança Social, 

regista as contribuições para a Segurança Social a que a empresa se encontra obrigada, 

tanto no que respeita ao encargo da entidade como do beneficiário. 

A conta 24.2 - Estado e outros entes públicos - Retenção de impostos sobre rendimentos 

movimenta a crédito o imposto que tenha sido retido na fonte relativamente a rendimentos 

pagos a sujeitos passivos de IRC ou IRS, sendo que, a conta 24.2.1 diz respeito à retenção 

do IRS. 
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4.2.1 – Contribuições para a Segurança Social 

A Segurança Social traduz-se num conjunto de políticas sociais cuja finalidade é amparar e 

assistir os trabalhadores e suas famílias nas situações de velhice e invalidez, doença, 

desemprego, entre outras. 

Na criação de uma empresa, esta é obrigada à inscrição na Segurança Social e à inscrição 

dos trabalhadores que iniciem a actividade ao seu serviço. 

As entidades empregadoras são responsáveis pelo pagamento das contribuições por si 

devidas à Segurança Social e pela entrega das quotizações devidas pelos trabalhadores ao 

seu serviço. Neste sentido, cabe ao empregador descontar, nas remunerações pagas aos 

trabalhadores, o valor dessas quotizações.  

Segundo o artigo 18º do Decreto-Lei (DL) 295/86 de 19 de Setembro, o pagamento das 

referidas contribuições deve ser efectuado até ao dia 15 do mês seguinte àquele a que 

respeitam. 

O respectivo pagamento deve ser efectuado, através: 

 Pagamento directo no Centro Regional de Segurança Social, através de cheque ou 

numerário, caso o valor não seja superior a 150,00€. 

 Transferência bancária ou via Internet, através do site www.seg-social.pt em que 

não existe limite 

As contribuições são determinadas através de percentagens, como se encontram explicitas 

na seguinte figura: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seg-social.pt/
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Figura 5: Taxas Contributivas da Segurança Social 

 

Fonte: www.seg-social.pt 

Os órgãos sociais beneficiam de uma redução de Taxa de Segurança Social, tanto para a 

entidade empregadora como para o trabalhador. As empresas que têm a seu cargo 

trabalhadores inscritos como primeiro emprego, não têm encargos com a Taxa Social 

Única (TSU), porque beneficiam de um apoio à criação de novos postos de trabalho, pelo 

que apenas se efectua o desconto da TSU por conta do trabalhador. 

 

4.2.2 – Retenção na Fonte de IRS 

De acordo com o n.º 1 do art.º 99º do CIRS, as entidades devedoras de rendimentos de 

trabalho dependente (categoria A) e de pensões (categoria H), são obrigadas a reter 

imposto no momento do seu pagamento ou colocação à disposição dos respectivos 

titulares. 

As quantias retidas devem ser entregues obrigatoriamente pela empresa em qualquer dos 

seguintes locais: Tesouraria de Finanças, nas instituições bancárias autorizadas, nos CTT 

ou em qualquer outro local determinado por lei segundo o art.º 105º do CIRS, após o envio 

do Modelo 41 através do site da Direcção-Geral dos Impostos (DGI). 
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A JCCONTA, Lda., faculta a todos os seus clientes, através do preenchimento automático 

do módulo de Gestão de Pessoal, a emissão de uma declaração de retenção na fonte. Esta 

deve ser entregue a cada funcionário de cada cliente, até ao dia 20 de Janeiro do ano 

seguinte a que diz respeito, para que lhe permita o preenchimento da Declaração Modelo 3. 

Da declaração constam os seguintes dados: 

 Total das remunerações pagas; 

 Valores retidos a título de IRS; 

 Descontos para a Segurança Social. 

Efectua também o preenchimento automático da Modelo 10 a entregar até final do mês de 

Fevereiro pela entidade empregadora. 

 

 EXEMPLO DE PROCESSAMENTO DE SALÁRIOS 

 Processamento de salários do trabalhador 

EXEMPLO: 

Suponhamos que uma empresa tem um trabalhador com contrato sem terno. Esse 

trabalhador aufere um ordenado mínimo nacional no valor de 475€ (valor referente ao ano 

de 2010), 5,90€ de subsídio de refeição diário, é solteiro e não tem dependentes. Foi 

contratado em Novembro de 2008, ao abrigo do regime da Segurança Social de incentivo à 

interioridade cuja entidade empregadora beneficia de isenção de contribuição durante os 

primeiros três anos, redução de dois terços no quarto ano e de um terço no quinto ano de 

contrato. 

 

DESCRIÇÃO DÉBITOS CRÉDITOS VALOR 

Processamento de salários do trabalhador 63.2.1  475,00€ 

 63.2.3  112,10€ 

  24.5.1 52,25€ 

  23.1.2 534,85€ 

Pelo pagamento do ordenado 23.1.2  534,85€ 

  12.1 534,85€ 
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Em que: 

63 Gastos com o pessoal 

2 Remunerações do pessoal 

1 Remunerações normais 

63 Gastos com o pessoal 

2 Remunerações do pessoal 

3 Subsídio de alimentação 

 

24 Estado e Outros Entes Públicos 

5 Contribuições segurança social 

1 TSU – pessoal 

 

23 Pessoal 

1 Remunerações a pagar 

2 Ao pessoal 

 

Cálculos auxiliares: 

 

 

 

Verifica-se, assim que, relativamente à Segurança Social, a contribuição a cargo do 

trabalhador é de 11% (Figura 5) e que a entidade patronal ainda se encontra em período de 

isenção. No que diz respeito às retenções na fonte em sede de IRS, a situação do 

trabalhador permite o seu enquadramento na tabela I – Não casados e sem dependentes, 

pelo que, tendo em conta a remuneração ilíquida, não haverá retenção (veja-se a Figura 6).  

 

Subsídio de alimentação 5,90 * 19 dias = 112,10€ 

Contribuições segurança social 475 * 11% = 52,25€ 
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Figura 6 – Tabela de retenção na fonte IRS 2010 (não casado) 

  

Fonte: Despacho nº 8603-A/2010 

 

 Processamento de Salários da Gerência 

EXEMPLO: 

Supondo que o gerente de uma empresa aufere um ordenado mensal no valor de 500€ e no 

mês anterior foi o único rendimento que obteve. É casado e tem um dependente. O 

processamento de salários foi efectuado como se indica nos seguintes exemplos. 

 

DESCRIÇÃO DÉBITOS CRÉDITOS VALOR 

Processamento de salários da gerência 63.1.1  500,00€ 

  24.5.2 50,00€ 

  23.1.1 450,00€ 

Pelo processamento dos encargos sociais 63.5.2  106,25€ 

  24.5.2 106,25€ 

Pelo pagamento do ordenado 23.1.1  450,00€ 

  12.1 450,00€ 

Pelo pagamento da segurança social 24.5.1  156,25€ 

  12.1 156,25€ 
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Em que: 

63 Gastos com o pessoal 

1 Remunerações dos órgãos sociais 

1 Remunerações normais 

 

24 Estado e Outros Entes Públicos 

5 Contribuições segurança social 

2 TSU – Órgãos sociais 

 

23 Pessoal 

1 Remunerações a pagar 

1 Aos órgãos sociais 

 

63 Gastos com o pessoal 

5 Encargos sobre remunerações 

2 Órgãos sociais 

 

Cálculos auxiliares: 

Contribuição social a cargo do trabalhador 500 * 10% = 50 € 

Remuneração a pagar 500 – 50 = 450 € 

Encargos sociais a cargo da empresa 500 * 21,25% = 106,25 € 

 

De acordo com a tabela III, relativa a retenções na fonte, no processamento apresentado 

não há sujeição de IRS, porque o titular de rendimento é casado, e existem dois titulares e 

um dependente. 
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Figura 7 – Tabela de retenção na fonte IRS 2010 (casado, dois titulares) 

 

  Fonte: Despacho nº 8603-A/2010 

 

5 – Controlo Interno
3

 

Um bom controlo interno é um dos mais efectivos dissuasores da fraude… (William 

McDonough, 2004). 

O Controlo Interno (CI) é definido como um processo, efectuado pela Gestão e todo o 

pessoal, desenhado para dar uma segurança razoável a uma organização de forma a atingir 

os seus objectivos em três áreas essenciais: 

 Eficácia e eficiência das operações; 

 Fiabilidade do relatório financeiro; 

 Conformidade com leis e regulamentos. 

Para haver eficácia na execução do trabalho de controlo interno é fundamental que o 

auditor possua um adequado conhecimento do sistema de controlo interno da Empresa, 

como forma de melhor avaliar os riscos existentes. 

                                     

3

 Elaborado tendo por base os apontamentos da Unidade Curricular de Auditoria.  
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Não constituindo propriamente um objectivo do trabalho, o auditor apresenta normalmente 

um relatório com a identificação dos procedimentos e medidas de controlo interno menos 

apropriados, propondo sugestões com vista à sua melhoria. 

A Empresa deve dispor de um manual de controlo interno que reúna todas as normas de 

carácter administrativo, contabilístico e funcional. A implementação ou alteração de um 

procedimento deve constar sempre de um documento escrito. 

Um dos elementos fundamentais a ter em atenção quando se estabelece um sistema de CI é 

a numeração dos documentos, devendo estes ser numerados tipográfica e sequencialmente. 

Seguidamente apresentam-se algumas medidas e procedimentos de Controlo Interno, sendo 

estes essenciais ao bom funcionamento das áreas de Caixa, Compras e Existências. 

 CAIXA 

O caixa deve preferencialmente funcionar em sistema de fundo fixo, cujas regras de 

movimentação devem ser criteriosamente definidas. Este sistema conduz a que todos os 

pagamentos efectuados por bancos (cheques, transferências, etc.) sejam contabilizados 

directamente num diário de bancos. Por outro lado, todos os recebimentos devem ser 

depositados e igualmente registados através daquele mesmo diário. A utilização do fundo 

fixo de caixa deve restringir-se ao pagamento de pequenas despesas. 

Ainda que não seja adoptado o fundo fixo, as operações bancárias devem ser sempre 

contabilizadas directamente no diário de Bancos e não no diário de caixa. Sendo mantidas 

as folhas de caixa usadas pela empresa, devem as mesmas ser objecto de registo diário e 

remetidas à contabilidade ao longo do mês para que se possa dispor de informação em 

tempo útil.   

Os documentos de despesa devem ser validados através de um carimbo de <<PAGO>>,  

não devem ser passados cheques em branco e devem ser assinados por duas pessoas. 

De acordo com os conceitos expressos nas normas contabilísticas, só devem fazer parte do 

saldo de caixa os activos que sejam representativos de meios de pagamento, tais como as 
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notas de banco e moedas metálicas de curso legal, cheques e vales postais, nacionais ou 

estrangeiros. 

Nestas circunstâncias não fazem parte do saldo de caixa: 

 as senhas de combustível e os títulos de refeição por não representarem meios de 

pagamento geralmente aceites; 

 os cheques devolvidos por falta de provisão; 

 os cheques pré-datados; 

 os vales. 

 

 COMPRAS 

As facturas dos fornecedores quando recebidas, devem ser inseridas num sistema 

informático apropriado para controlo de pagamentos e enviadas directamente à 

contabilidade para conferência.  

Do referido registo devem constar o nome do fornecedor, o número, data e valor da 

factura, a data de vencimento, as condições de pagamento e a data de conferência (quando 

for feita). A conferência das facturas deve ser efectuada pela contabilidade após o envio, 

pela secção de compras, da cópia da nota de encomenda, à qual deve ser anexa às guias 

recebidas do armazém. 

Estes documentos, juntamente com a factura, constituem o processo de compra para efeitos 

contabilísticos. As facturas devem ser contabilizadas no mês a que respeitam. 

 EXISTÊNCIAS 

As existências recebidas devem ser sempre objecto de conferência física por alguém que 

não tenha tido acesso à guia de remessa de modo a garantir a execução da contagem. A 

cópia da nota de encomenda enviada ao armazém não deve, pelas razões expostas, 

evidenciar as quantidades encomendadas. Esta cópia, que já inclui a discriminação dos 

artigos, pode mesmo servir como guia de recepção se outro documento mais apropriado 
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não for usado pela empresa. A guia de recepção deve fazer sempre referência à guia de 

remessa e à ordem de compra ou nota de encomenda. 

As contagens físicas devem ser feitas com a participação das pessoas da contabilidade, as 

quais devem anotar as quantidades contadas (medidas ou pesadas) pelo funcionário do 

armazém. Por outro lado, devem existir conferentes independentes das equipas de 

contagem, mesmo quando haja auditoria, igualmente pertencentes aos serviços 

administrativos e financeiros. 

 

6 – Obrigações Fiscais 

Não podemos esquecer que em Portugal, como em outros países de influência 

contabilística continental, a fiscalidade e a contabilidade encontram-se intimamente 

ligadas. Desta forma, qualquer alteração que se produza ao nível da contabilidade 

produzirá necessariamente efeitos ao nível da fiscalidade. 

Como refere Guimarães, não há decisão de gestão em Portugal que não seja analisada 

nesta dupla perspectiva contabilística e fiscal muito provavelmente devido ao facto de 

seguirmos uma corrente continental – europeia, extremamente regulamentadora, baseada 

na legalidade e privilegiando a protecção dos credores, e na qual existe uma forte inter-

relação entre fiscalidade e contabilidade. 

 

6.1 – Impostos Indirectos
4

 

Os impostos indirectos são impostos que incidem indirectamente sobre a riqueza ou 

rendimento, como por exemplo, o consumo. 

 

                                     

4

 Este Ponto e seguintes foram elaborados com base no Código do IVA e Apontamento das Unidades 

Curriculares de Contabilidade I e II. 
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6.1.1 – Imposto sobre o Valor Acrescentado  

O código do IVA foi aprovado pelo DL nº 394 – B/84, de 26 de Dezembro. A adesão de 

Portugal à Comunidade Económica Europeia (CEE), actual UE, aplicou a adopção ao 

sistema comum do IVA, regulado por várias directivas do Conselho das Comunidades 

Europeias. Destaca-se a 6ª Directiva (77/388/CEE, de 17 de Maio de 1977) que 

uniformizou a base tributável do imposto a aplicar a todos os Estados Membros da UE. 

O IVA é caracterizado como sendo um imposto: 

 Geral sobre o consumo, pois incide sobre as transmissões de bens, prestação de 

serviços e as importações; 

 Plurifásico, na medida em que é liquidado em todas as fases do circuito 

económico; 

 Não cumulativo, uma vez que o pagamento do imposto devido é fraccionado pelos 

vários intervenientes do circuito económico. 

Nos termos do artigo 1.º do CIVA, estão sujeitas a este imposto as transmissões de bens e 

as prestações de serviços efectuadas em território nacional, a título oneroso, as importações 

de bens e as operações intracomunitárias efectuadas no território nacional reguladas pelo 

regime do IVA nas transacções intracomunitárias. O IVA é um imposto que abrange a 

totalidade das operações económicas, incluindo as transacções intracomunitárias, sendo 

estas regidas pelo Regime do IVA nas Transacções Intracomunitárias (RITI). Porém 

existem algumas isenções, que estão descritas nos artigos 9.º a 15.º do CIVA e nos artigos 

14.º a 16.º do RITI. 

Segundo o artigo 2º do CIVA, são sujeitos passivos do imposto “as pessoas singulares ou 

colectivas que, de um modo independente e com carácter de habitualidade exerçam as 

actividades” anteriormente referidas. 

Porém, só são tributáveis as transmissões de bens que estejam situados no território 

nacional no momento em que se inicia o transporte ou expedição para o adquirente… 

(artigo 6º do CIVA). 
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O facto gerador de imposto e a sua exigibilidade são realidades distintas embora na maioria 

das vezes coincidentes. Enquanto o facto gerador de imposto é o acontecimento mediante 

ao qual são preenchidas as condições legais necessárias à exigibilidade do imposto, a 

exigibilidade corresponde ao momento em que o imposto se torna devido ao Estado. O 

facto gerador de imposto e a sua exigibilidade encontram-se regulamentados em território 

nacional pelos artigos 7º e 8º do CIVA e no mercado intracomunitário pelos artigos 12º e 

13º do RITI. 

 

6.1.2 - Incidência 

Estão sujeitas a imposto (art.º1 a 8.º CIVA): 

1. Todas as transmissões de bens e as prestações de serviços, efectuadas a título oneroso, 

por um sujeito passivo agindo como tal e que ocorram no território nacional; 

2. As importações de bens; 

3. As aquisições intracomunitárias efectuadas no território nacional tal como estão 

reguladas no Regime do IVA nas transacções intracomunitárias (RITI). 

Verifica-se assim que, uma operação, para ser sujeita a imposto, deve reunir 

simultaneamente as seguintes condições: 

1. Constituir uma transmissão de bens, uma prestação de serviços ou uma aquisição 

intracomunitária. 

2. A operação deve ser efectuada a título oneroso porquanto o adquirente do bem ou do 

serviço obriga-se a uma contraprestação seja qual for a sua natureza ou o seu valor. De 

referir no entanto que também as operações efectuadas a título gratuito serão tributadas 

pois são assimiladas a operações a título oneroso. 

3. A operação tem de ser efectuada por um sujeito passivo agindo como tal. 

4. A operação tem de ser efectuada no território nacional. 
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6.1.3 - Regimes de IVA 

O cálculo da dívida tributária, é dado por uma operação de subtracção resultante do 

método do crédito de imposto, isto é, o sujeito passivo para apurar o imposto devido, deduz 

ao imposto liquidado nas suas operações, durante um período de imposto, o imposto 

suportado (dedutível) nas aquisições do mesmo período. 

 Regime Normal de IVA 

Este regime abrange todos os sujeitos passivos que são obrigados a possuir contabilidade 

Organizada para efeitos de IRS e IRC não enquadráveis noutros regimes, tendo em 

consideração o seu VN. Estes Sujeitos passivos podem liquidar e ter o direito à dedução do 

IVA. 

No Regime Normal os sujeitos passivos devem cumprir todas as obrigações, desde 

declarativas, às de facturação, às de arquivo e conservação de documentos e as mais 

importantes, as de pagamento. As obrigações gerais do contribuinte neste regime estão 

previstas no artigo 29º do CIVA. 

No n.º 1 do artigo 50º do CIVA vêm regulamentados os livros obrigatórios destes sujeitos 

passivos. 

a) Livro de registo de compras de mercadorias e/ou livro de registo de matérias-

primas e de consumo; 

b) Livro de registo de vendas de mercadorias e/ou livro de registo de produtos 

fabricados; 

c) Livro de registo de serviços prestados; 

d) Livro de registo de despesas e de operações ligadas a bens de investimento; 

e) Livro de registo de mercadorias, matérias-primas e de consumo, de produtos 

fabricados e outras existências à data de 31 de Dezembro de cada ano. 

 Já no n.º 2 do mesmo artigo referência que os sujeitos passivos que não possuem 

Contabilidade Organizada, mas possuam um sistema de Contabilidade que satisfaça os 
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requisitos adequados ao correcto apuramento e fiscalização do imposto podem não utilizar 

os referidos livros. 

 Regime Especial de Isenção 

Este regime, bastante simplificado, abrange os sujeitos passivos que reúnam 

cumulativamente as seguintes condições (art.º53.º a 59.º CIVA): 

 Não tenham nem sejam obrigados a ter contabilidade devidamente organizada 

para efeitos do IRS ou IRC; 

 Não pratiquem operações de exportação ou importação ou actividades com elas 

conexas; 

 Não tenham atingido no ano civil anterior um volume de negócios superior a 10 

000,00€; 

 Sendo retalhistas, ainda que o volume de negócios seja superior a 10 000,00€ mas 

inferior a 12 500,00€. 

Os sujeitos passivos abrangidos por este regime não liquidam imposto nas suas operações 

mas também não podem exercer o direito à dedução do imposto suportado nas suas 

aquisições. Estes sujeitos passivos não têm imposto a entregar nos Cofres do Estado. 

Na passagem dos Regimes de Tributação para o Regime Especial de Isenção é possível, de 

acordo com o Artigo 54º, nº1 do CIVA, desde que verificados os condicionalismos do 

Regime de Isenção. Para tal, devem apresentar a Declaração de Alterações, mencionada no 

artigo 32º n.º 1 do CIVA, nos seguintes prazos: 

 Durante o mês de Janeiro do ano seguinte àquele em que tenham sido atingido um 

Volume de Negócios superior aos limites de isenção previstos no Artigo 53º do 

CIVA; 

 No prazo de 15 dias a contar da fixação definitiva de um rendimento tributável em 

sede de IRS ou de IRC, baseado em Volume de Negócios superior aos limites 

mencionados no Artigo 53º do CIVA; 

 No prazo de 15 dias a contar do momento em que se deixar de verificar qualquer 

das demais circunstâncias referidas no nº1, do Artigo 53º do CIVA. 
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Os sujeitos passivos que façam parte deste regime estão dispensados de cumprirem todas 

as obrigações constantes no CIVA, á excepção da entrega de uma Declaração de Inicio de 

Actividade, de alterações ou de Cessação na Repartição de Finanças, conforme o disposto 

no Artigo 59º do CIVA. 

 Regime Especial dos Pequenos Retalhistas 

Estão enquadrados neste regime os sujeitos passivos que reúnam cumulativamente as 

seguintes condições (art.º 60 a 68.º CIVA): 

 Sejam retalhistas. Consideram-se retalhistas aqueles cujo volume de compras de 

bens destinados a venda sem transformação atingir pelo menos 90% do volume 

total das compras; 

 Não tenham nem sejam obrigados a ter contabilidade devidamente organizada 

para efeitos de IRS; 

 Não efectuem importações ou exportações ou actividades com elas conexas; 

 Não pratiquem operações intracomunitárias; 

 Não tenham atingido no ano civil anterior um volume de compras superior a 50 

000,00€ (com exclusão do IVA. 

Como indica o Artigo 65º, nº2 do CIVA, existem livros obrigatórios que os retalhistas 

devem ter: 

 Livro de Registo de Compras, Vendas e Serviços Prestados; 

 Livro de Registo de Despesas gerais e Operações ligadas e Bens de Investimento. 

Os sujeitos passivos abrangidos por este regime, não têm direito à dedução. Exceptua-se a 

dedução do IVA suportado na aquisição de bens de investimento e outros bens para uso 

próprio da empresa, como por exemplo aquisição de imobilizado, no qual resulta imposto a 

pagar ou recuperar, que de acordo com o Artigo 67º, nº1 do mesmo código, os retalhistas 

nesta situação estão perante a obrigatoriedade de: 

 Declarar o início, a alteração e a cessação da sua actividade nos termos dos 

Artigos 30º, 31º e 32º; 
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 Pagar na tesouraria da Fazenda Pública competente, por meio de guia de modelo 

aprovado, e até ao dia 20 do segundo mês seguinte a cada trimestre do ano civil, o 

imposto a pagar, deverá ser apresentada, na Repartição de Finanças competente e 

no mesmo prazo, declaração adequada. 

 Apresentar, na Repartição de Finanças competente, em triplicado e até ao último 

dia do mês de Março de casa ano, uma declaração relativa às aquisições 

efectuadas no ano civil anterior. 

No cálculo do valor do imposto devido ao Estado, para efeitos do IRS, aplica-se um 

coeficiente de 25% ao imposto suportado nas aquisições de bens destinados a vendas sem 

que estes tenham sido alvo de alteração ou transformação (Artigo 60º, nº1 do CIVA). 

No valor do imposto anteriormente calculado, será deduzido o valor do imposto suportado 

nas aquisições de bens de investimento e outros bens para uso da própria empresa (Artigo 

60º, nº2 do CIVA). Os retalhistas são obrigados a pagar na Tesouraria da Fazenda Pública 

competente, por meio de guia do modelo aprovado, até ao dia do segundo mês seguinte a 

cada trimestre do ano civil. Casos em que não haja imposto a pagar, deverá ser 

apresentado na Repartição de Finanças. 

6.1.4 - Periodicidade Entrega da Declaração do IVA      

 Periodicidade Mensal 

Estão abrangidos pelo regime de periodicidade mensal, todos os sujeitos passivos que no 

ano civil anterior, apresentem um VN de montante igual ou superior a 650.000,00€. Estes 

sujeitos passivos terão de entregar por transmissão electrónica de dados, as respectivas 

declarações periódicas até ao dia 10 do segundo mês àquele a que diz respeito as 

operações, conforme a alínea a) do n.º 1 do artigo 41º do CIVA. 

 Periodicidade Trimestral 

Os sujeitos passivos com este regime são todos os que no ano civil anterior, obtiveram um 

VN inferior a 650.000,00€. Estes sujeitos passivos também terão de entregar por 
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transmissão electrónica de dados, as respectivas declarações periódicas até ao dia 15 do 

segundo mês seguinte ao trimestre do ano civil a que diz respeito as operações, conforme a 

alínea b) do n.º 1 do artigo 41º do CIVA. 

Estes sujeitos passivos podem optar pelo regime de periodicidade mensal, desde que o 

refiram na Declaração de Inicio de Actividade ou de Alterações, conforme os casos. Tendo 

como limitação ter que se manter neste regime por um período mínimo de 3 anos, segundo 

o n.º 2 do artigo 41º do CIVA e de apenas poder ser apresentada a respectiva declaração no 

mês de Janeiro, produzindo efeitos a partir do dia 1 de Janeiro do ano seguinte ao da sua 

apresentação. 

 

6.1.5 – Valor tributável e Taxas 

Como se encontra referido no nº 1 do artigo 16º do CIVA, “o valor tributável das 

transmissões de bens e das prestações de serviços sujeitas a imposto é o valor da 

contraprestação obtida ou a obter do adquirente, do destinatário ou de um terceiro”. 

Segundo o nº 5 do artigo 16º do CIVA, o valor tributável das transmissões de bens e das 

prestações de serviços sujeitas a imposto, inclui: 

a) Os impostos, directos, taxas e outras imposições, com excepção do próprio imposto 

sobre o valor acrescentado; 

b) As despesas acessórias debitadas, como sejam as respeitantes a comissões, embalagem, 

transporte, seguros e publicidade efectuadas por conta do cliente; 

c) As subvenções directamente conexas com o preço de cada operação, considerando, 

como tais as que são estabelecidas em função do número da unidades transmitidas ou 

do volume dos serviços prestados e sejam fixadas anteriormente à realização das 

operações. 

Em contrapartida, deverão excluir-se do valor tributável, de acordo com o nº 6 do artigo 

16º do CIVA mesmo artigo: 
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a) Os juros pelo pagamento diferido da contraprestação e as quantias recebidas a título de 

indemnização declarada judicialmente, por incumprimento total ou parcial de 

obrigações; 

b) Os descontos, abatimentos e bónus concedidos; 

c) As quantias pagas em nome e por conta do adquirente dos bens ou do destinatário dos 

serviços, registadas pelo sujeito passivo em contas de terceiros apropriadas; 

d) As quantias respeitantes a embalagens não transaccionadas. 

O IVA é um imposto sem efeitos cumulativos em que os sujeitos passivos são obrigados a 

proceder à liquidação do imposto mediante a aplicação de um taxa ao valor tributável das 

operações sujeitas e não isentas. 

Porém, o artigo 18º do CIVA, define três taxas distintas que variam de acordo com a 

natureza da operação e consoante as operações são realizadas no continente ou nas regiões 

autónomas. 

A aplicação das taxas é efectuada de acordo com as listas anexas ao CIVA: 

 Taxa reduzida aplica-se às importações, aquisições intracomunitárias de bens, 

transmissões de bens e prestações de serviços que constam na lista I anexa ao 

CIVA (5%); 

 Taxa intermédia aplica-se às importações, aquisições intracomunitárias de bens, 

transmissões de bens e prestações de serviços que constam na lista II anexa ao 

CIVA (12%); 

 Taxa normal (20%) aplica-se às importações, aquisições intracomunitárias de bens, 

transmissões de bens e prestações de serviços, a que não se aplique a taxa de 5% ou 

de 12%, isto é, às que não constem nas listas I e II anexas ao código. 

Como se encontra referido no Ofício-Circular n.º 30118/2010, a partir de 1 de Julho de 

2010, o IVA aumentou, traduzindo-se num acréscimo de um ponto percentual em todas as 

taxas de IVA. 
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6.1.6 - Modelos Oficiais da Declaração Periódica do IVA 

Em Portugal existem dois tipos de modelos de Oficiais da Declaração Periódica: 

 Modelo B: é a chamada declaração enviada dentro do prazo legal às obrigações do 

sujeito passivo; 

 Modelo C: ou a chamada declaração de substituição, que pode ser adquirida nas 

Finanças, e é utilizada quando se pretende a substituição de valores constantes da 

declaração periódica anterior enviando dentro do prazo ou como 1º declaração se 

esta for enviada fora de prazo. Contudo, a declaração do modelo C não contem o 

campo 61. 

 

6.1.7 - Envio da Declaração 

Para que seja possível o envio das declarações electrónicas, através da Internet, é 

necessário que os sujeitos passivos obtenham antecipadamente uma senha de 

identificação atribuída pela Direcção-Geral de Contribuições e Impostos (DGCI), através 

do site, onde se efectua o pedido da senha. 

No regime mensal de IVA, a declaração é preenchida todos os meses e entregue até ao 

dia 10 do segundo mês seguinte, no regime trimestral de IVA, as declarações devem ser 

entregues até ao dia 15 do segundo mês seguinte ao fim do trimestre a que respeitam as 

operações, através do site www.e-finanças.gov.pt/. 

 

6.1.8 – Apuramento do IVA 

Segundo Borges (2007), a determinação da parcela do imposto total a entregar ao Estado 

assenta basicamente na dedução ao imposto liquidado nas transmissões de bens e 

prestações de serviços do momento do imposto suportado (e dedutível) nas aquisições de 

bens e serviços. 

http://www.e-finan??as.gov.pt/
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Na figura 8 podemos visualizar o apuramento geral do IVA. 

Figura 8: Apuramento Geral do IVA 

  

 Fonte: Elaboração própria 

Através da Figura 9 pode-se, visualizar o apuramento do IVA segundo as contas usadas. 

Assim conta 24.3.5 - IVA apuramento, será debitada pelos saldos devedores das contas 

24.3.2 - IVA dedutível, 24.3.4.1 - IVA regularizações a favor da empresa e 24.3.7 - IVA a 

recuperar, caso tenha havido reporte de IVA do período anterior, e creditada pelos saldos 

credores das contas 24.3.3 - IVA liquidado e 24.3.4.2 - IVA regularizações a favor do 

Estado. 
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Figura 9: Apuramento do IVA 

 

 

 

 Fonte: Elaboração Própria 

 

 

6.1.9 – Declaração Periódica 

A partir de 1 de Janeiro de 2004 passou a ser obrigatório o envio da declaração periódica 

via internet, disponível através do endereço www.e-financas.gov.pt. Esta declaração deve 

ser enviada dentro dos prazos previstos no artigo 41º do CIVA. Para cumprir esta 

obrigação é necessário preencher a Declaração Modelo B de IRS, disponibilizada pelos 

serviços de finanças. 

Após o término do prazo, as declarações poderão continuar a ser remetidas, utilizando, 

para o efeito, o Modelo C. No entanto, os sujeitos passivos ficam submetidos ao 

pagamento de coima e, neste caso, não podem englobar no apuramento de IVA os créditos 

sobre o estado referentes a períodos anteriores. A declaração de substituição Modelo C 

também pode ser utilizada quando se pretenda a correcção de uma declaração periódica 

previamente apresentada. 

O preenchimento da declaração Modelo B de IVA é feito da seguinte forma: 

http://www.e-financas.gov.pt/
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 Quadros 01 a 05 – São preenchidos com todas as informações que caracterizam o 

sujeito passivo e a declaração a entregar. 

 Quadro 06, campos 1, 5 e 3 – São preenchidos com o valor tributável das 

transmissões de bens ou prestações de serviços à taxa de 5%, 12%, 20% 

respectivamente. Na declaração apresentada, como a empresa só apresenta 

prestações de serviços à taxa de 20% apenas se preenche o campo 3 com o valor 

das prestações de serviços efectuadas durante o trimestre. 

 Quadro 06, campos 2, 6 e 4 – Corresponde ao IVA liquidado nas prestações de 

serviços realizadas, evidenciadas nos campos 1, 5 e 3. Na declaração, o campo 4, 

corresponde a 20% do total das prestações de serviços registadas no campo 3. O 

valor deste campo representa o saldo da conta 2433. 

 Quadro 06, campo 24 – Este campo preenche-se com o valor do IVA suportado e 

dedutível nas aquisições de outros bens e serviços. Corresponde ao saldo da conta 

24323. 

 Quadro 06, campo 90 – Traduz o somatório dos campos 1 a10 e corresponde ao 

total da base tributável. 

 Quadro 06, campo 92 – Corresponde ao total do imposto a favor do Estado, 

através do somatório dos campos 2 a 68. 

 Quadro 06, campo 93 – Aqui, se o valor do campo 92 for superior ao valor do 

campo 91, a diferença corresponde ao total do imposto a entregar ao Estado. 

 Quadro 06, campo 94 – Se o valor do campo 91 for superior ao do campo 92, a 

diferença corresponde ao total de crédito de imposto a recuperar. 

 

6.2 - Impostos Directos 

Os impostos directos são aqueles que incidem directamente sobre o rendimento obtido por 

um determinado contribuinte, que pode ser uma pessoa singular ou uma pessoa colectiva, e 

que são definitivamente suportados por estes. 
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6.2.1 – Imposto sobre os Rendimentos de Pessoas Colectivas 

O código do IRC foi aprovado pelo DL nº 442-B/88, de 30 de Novembro e entrou em vigor 

a 1 de Janeiro de 1989. 

O IRC caracteriza-se por ser um imposto: 

 Sobre o rendimento, uma vez que incide sobre o lucro obtido, em que o lucro 

contabilístico é corrigido de acordo com o normativo fiscal para que desta forma se 

obtenha o lucro fiscal tributável;  

 Directo, pois incide sobre a manifestação directa ou imediata da capacidade 

contributiva; 

 Real, na medida em que a tributação incide unicamente sobre o rendimento das 

pessoas colectivas, excluindo a situação pessoal de cada membro da organização; 

 Periódico, porque é efectuado anualmente; 

 Estadual, porque é o Estado, o sujeito activo a receber o imposto;  

 Proporcional, uma vez que a taxa é igual para todos os contribuintes 

independentemente da matéria colectável; 

 Global, pois incide sobre um conjunto de rendimentos provenientes de diversas 

fontes. 

Este imposto incide sobre os rendimentos obtidos no período de tributação, pelos 

respectivos sujeitos passivos, nos termos do artigo 1.º do CIRC. Segundo o artigo 2.º do 

mesmo código, são sujeitos passivos do IRC: 

 As sociedades comerciais ou civis sob a forma comercial; as cooperativas; as 

empresas públicas e as demais pessoas colectivas de direito público ou privado, 

com sede ou direcção efectiva em território português; 

 As entidades desprovidas de personalidade jurídica, com sede ou direcção efectiva 

em território português, cujos rendimentos não sejam tributáveis em IRS ou em 

IRC directamente na titularidade de pessoas singulares e colectivas; 
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 As entidades, com ou sem personalidade jurídica, que não tenham sede nem 

direcção efectiva em território português e cujos rendimentos nele obtidos não 

estejam sujeitos a IRS. 

Em termos de incidência real ou objectiva, o artigo 3.º do CIRC define a delimitação do 

objecto de imposto, revelando a base tributável, ao diferenciar os sujeitos passivos 

residentes dos não residentes. 

A opção pela aplicação do regime de contabilidade organizada deve ser formalizada, na 

declaração de início de actividade ou na declaração de alterações, até ao fim do mês de 

Março do ano em que o sujeito passivo pretende utilizar a contabilidade como forma de 

determinação do rendimento, isto tanto para o IRS, (n.º 3 do artigo 28.º do CIRS) como 

para o IRC, (n.º 7 do artigo 58.º do CIRC), salvo se o sujeito passivo já seja obrigado a 

possuir contabilidade organizada. 

No estágio efectuado foi abordado o cálculo do IRC, para empresas residentes em Portugal 

que exercem a sua actividade a título principal, através do regime geral de determinação do 

lucro tributável. A declaração periódica de rendimentos, modelo 22 do IRC, deve ser 

enviada anualmente, por transmissão electrónica de dados, até ao último dia útil do mês de 

Maio. O esquema seguinte apresenta a ordem sequencial pela qual é apurado o imposto de 

IRC (Modelo 22). 

 

6.2.2 – Pagamentos por Conta 

O pagamento por conta é um pagamento a efectuar no próprio ano de obtenção dos 

rendimentos, o qual poderá ser tripartido e se destina a antecipar o pagamento do imposto 

sobre o rendimento respectivo, o qual, caso contrário, seria totalmente pago apenas no 

exercício seguinte ao da obtenção dos rendimentos. 

Segundo na alínea n.º 1 do artigo 104.º do CIRC, todas as entidades que exerçam a título 

principal actividades de natureza comercial, industrial ou agrícola, bem como os não 

residentes com estabelecimento estável em território português, devem proceder ao 
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pagamento deste imposto, por três vezes, com vencimento em Julho, Setembro e 15 de 

Dezembro. Apenas estão dispensados deste pagamento quando o imposto do exercício de 

referência para o respectivo cálculo for inferior a 199,52 euros, segundo o n.º 4 do artigo 

em questão. 

O contribuinte pode também ser reembolsado, segundo o n.º 2 do artigo 104.º, se o valor 

apurado da declaração do IRC for negativo ou se for inferior ao valor dos pagamentos por 

conta. 

Se os pagamentos por conta não forem efectuados nos prazos devidos, começarão 

imediatamente a correr juros compensatórios, que serão contados: até à data do pagamento, 

no caso de mero atraso; até ao termo do prazo para apresentação da declaração (modelo 22 

de IRC); até à data do pagamento da auto-liquidação. 

Os pagamentos por conta são calculados com base no imposto liquidado nos termos do n.1 

do artigo 90.º relativamente ao exercício imediatamente anterior àquele em que se devam 

efectuar esses pagamentos, segundo artigo 105.º do CIRC. 

O cálculo dos pagamentos por conta, segundo o artigo 105.º, realiza-se da seguinte forma: 

Figura 10 - Pagamentos por Conta 

 

Fonte: elaboração própria 
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Para mostrar o que foi referido acima, vou explicar o seguinte exemplo, onde o cálculo do 

pagamento por conta (PC) do ano de 2010 foi feito da seguinte forma: 

Resultado Líquido do Exercício em 2009 = 9.552,16€ 

Volume de Negócios em 2009 = 116.509,16€ 

Como o Resultado Líquido do Exercício em 2009 é superior a 199,52€ e o VN em 2009 é 

inferior ao valor de 498.797,90€, logo vamos calcular o PC da seguinte forma: 

PC = (Colecta * 70%) / 3 

PC = (1.432,82 * 70%) / 3 

PC = 334,32€ 

Logo o valor do PC de 2010 vai ser de 334,32€.  

 

6.2.3 – Pagamento Especial por Conta 

Todas as entidades que exerçam a título principal actividades de natureza comercial, 

industrial ou agrícola, bem como os não residentes com estabelecimento estável em 

território português, que não estejam ao abrigo do regime simplificado de determinação do 

lucro tributável, devem proceder ao Pagamento Especial por Conta (PEC), de acordo com 

o artigo 106.º do CIRC. O PEC efectua-se em Março ou, em duas prestações, durante os 

meses de Março e Outubro do ano a que respeita. 

No termo do n.º 3 do artigo 106.º do CIRC, ao montante apurado nos termos anteriores, 

deduz-se os pagamentos por conta efectuados no exercício anterior (N-1). 

Neste imposto também se pode constatar que os contribuintes podem ser isentos do 

pagamento se respeitarem os termos do n.º 11 do artigo 106.º do CIRC, isto é, se o 

contribuinte estiver em processo de falência ou se estiver com processo no âmbito do 

Código dos Processo Especiais de Recuperação da Empresa, ou ainda se estiverem isentos 

do IRC nos termos do artigo 9.º e 10.º do CIRC e do Estatuto Fiscal Cooperativo. 
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Também é de mencionar que, no ano de inicio da actividade e o ano seguinte, o 

contribuinte está dispensado do pagamento especial por conta, segundo do artigo 10.º do 

CIRC. 

Excepções: 

 No caso dos bancos, empresas de seguros e outras entidades do sector financeiro 

para as quais esteja prevista a aplicação de planos de contabilidade específicos, o 

volume de negócios será substituído pelos juros e proveitos equiparados e 

comissões ou pelos prémios brutos emitidos, consoante a natureza da actividade 

exercida pelo sujeito passivo. 

 Nos sectores de revenda de combustíveis, de tabacos, de veículos sujeitos ao 

imposto automóvel e de álcool e bebidas alcoólicas podem não ser considerados, 

no cálculo do pagamento especial por conta, os impostos abaixo indicados, quando 

incluídos nos proveitos: Impostos especiais sobre o consumo e Imposto Automóvel 

(IA). 

Os pagamentos são calculados com base no VN efectuados no exercício anterior. O VN 

corresponde ao valor das vendas e dos serviços prestados. Para as entidades financeiras, o 

volume de negócios será substituído pelos juros e proveitos equiparados e comissões ou 

pelos prémios brutos emitidos. 

O cálculo do pagamento especial por conta é efectuado conforme os termos do nº 2 do 

artigo 96º, 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 1.000,00€, e, 

quando superior, é igual a este limite acrescido de 20% da parte excedente, com o limite 

máximo de 70.000,00€ (Figura 11). 
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Figura 11 - Cálculo do Pagamento Especial por Conta 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

A seguir vou mostrar outro exemplo do cálculo do pagamento especial por conta (PEC), 

que foi feito da seguinte forma: 

Volume de Negócios em 2009 = 95.456,91€ 

Aplicação do coeficiente de 1% = 954,57€ 

Limite mínimo = 1.000€ 

Pagamentos por conta de 2008 = 0 

Como o valor é inferior ao limite mínimo, o montante a pagar vai ser de 1.000€. A empresa 

pode optar por pagar em duas prestações no montante de 500,00€ cada. 

 

6.2.4 – Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares  

O imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) é regulado pelo Código de 

IRS, aprovado pelo DL nº 442-A/88 de 30 de Novembro e que entrou em vigor a 1 de 

Janeiro de 1989. 
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O artigo 1.º do Código do IRS, Redacção da Lei n.º 30-G, de 29 de Dezembro de 2000 

refere que: 

1 - O imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS) incide sobre o valor anual 

dos rendimentos das categorias seguintes, mesmo quando provenientes de actos ilícitos, 

depois de efectuadas as correspondentes deduções e abatimentos: 

Categoria A - Rendimentos do trabalho dependente; 

Categoria B - Rendimentos empresariais e profissionais; 

Categoria E - Rendimentos de capitais; 

Categoria F - Rendimentos prediais; 

Categoria G - Incrementos patrimoniais; 

Categoria H - Pensões. 

As principais características deste imposto são: 

 Único, na medida em que sujeita, em regra (com excepção das taxas liberatórias e 

taxas especiais), o rendimento global dos contribuintes a uma taxa de tributação;  

 Directo, uma vez que tributa directamente a manifestação da capacidade 

contributiva; 

 Progressivo, na medida em que o valor a pagar de imposto varia de acordo com o 

rendimento dos sujeitos passivos; 

 Subjectivo, por diferir de pessoa a pessoa. 

O IRS incide sobre o valor anual dos rendimentos das diversas categorias, depois de 

efectuadas as respectivas deduções e abatimentos. 

No âmbito do n.º 2 do artigo 28.º do CIRS ficam abrangidos pelo regime simplificado os 

sujeitos passivos que não tenham optado por contabilidade organizada e que não tenham 

ultrapassado, no período de tributação anterior, qualquer dos seguintes limites: 
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 Volume de vendas 149.739,37€; 

 Valor líquido dos restantes rendimentos de 99.759,99€. 

Por outro lado, ficam afastados deste regime, os sujeitos passivos obrigados a possuir 

contabilidade organizada, os sócios ou membros de entidades sujeitas ao regime de 

transparência fiscal e os que pratiquem actos isolados. 

Uma vez abrangidos no regime simplificado, a sua permanência é obrigatória por três anos, 

prorrogáveis automaticamente por períodos iguais, podendo o sujeito passivo transitar para 

o regime de contabilidade organizada, caso comunique a sua opção mediante declaração de 

alterações até ao fim do mês de Março do ano em que pretende utilizar a contabilidade 

organizada. 

A aplicação do regime simplificado cessa quando for ultrapassado algum dos limites 

referidos anteriormente, em dois períodos de tributação consecutivos ou, se for num único 

período em montante superior a 25% desse limite, caso em que passa a ser tributado pelo 

regime de contabilidade organizada. 

Para as entidades que disponham, ou devam dispor, de contabilidade organizada, pelo n.º 1 

do artigo 101.º do CIRS, são obrigadas a reter e sem prejuízo do disposto nos números 

seguintes, das seguintes taxas: 

a) 16,5%, tratando-se de rendimentos da categoria B referidos na alínea c) do n.º 1 

do artigo 3.º, de rendimentos das categorias E e F ou de incrementos patrimoniais 

previstos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 9.º; 

b) 21,5%, tratando-se de rendimentos decorrentes das actividades profissionais 

especificamente previstas na tabela a que se refere o artigo 151.º; 

c) 11,5%, tratando-se de rendimentos de categoria B referidos na Alina b) do n.º 1 e 

nas alíneas g) e i) do n.º 2 do artigo 3.º, não compreendidos na alínea anterior. 

A entrega das importâncias retidas deve ser efectuada até ao dia 20 do mês seguinte àquele 

em que ocorrem as deduções (n.º 3 do artigo 98.º do CIRS). O envio da declaração é feito 

via Internet sendo emitida uma guia de pagamento do imposto. 
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7 – Encerramento de Contas 

7.1 - Enquadramento 

Como referido anteriormente, o encerramento de contas vai ser tratado à luz dos princípios 

contabilísticos do POC, visto que, o encerramento de contas, realizado na JCCONTA, 

Lda., no âmbito do estágio curricular, foi efectuado tendo em conta o POC e não as normas 

contabilísticas do SNC, uma vez que se trata do encerramento de contas do exercício de 

2009. 

Saliente-se que o POC já não se encontra actualmente em vigor, sendo exclusivamente 

aqui adoptado pelas razões referidas anteriormente. 

Assim sendo, todos os termos contabilísticos e contas utilizadas daqui para a frente, têm 

como base o POC e os seus princípios contabilísticos. 

Chegados ao final do exercício, surge a necessidade de determinar os resultados, construir 

o balanço e obviamente, encerrar a escrita. Para tal tem que se ajustar os valores 

encontrados no Balancete de Verificação do mês de Dezembro à realidade pois, por 

diversas razões, o valor real dos diferentes elementos patrimoniais não coincide com o seu 

valor contabilístico (ex: registo de inventário, desvalorização do imobilizado, registo de 

proveitos ou custos que não respeitem ao exercício). 

O processo de encerramento contabilístico inicia-se com o balancete de verificação ou 

balancete do mês 12, este é analisado e rectificado através dos lançamentos de 

regularização de forma a obter o balancete rectificado. Depois de elaborado o balancete 

rectificado procede-se ao apuramento de resultados através das contas da classe 6 e 7 

constantes deste balancete. Após apurados os resultados operacionais, financeiros, 

extraordinários e resultado líquido do exercício é elaborado o balancete de encerramento e 

as respectivas demonstrações financeiras. Por fim são feitos os lançamentos de fecho de 

contas e é encerrado o ano. 
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Figura 12: Sequência das operações de fim de exercício 

 

Fonte: http://www3.uma.pt/acardoso/C2/Esq_fim_exec.pdf 

Assim, o trabalho de fim de exercício engloba as seguintes tarefas: 

 Trabalhos preparatórios que antecedem a elaboração das demonstrações 

financeiras: 

      - Inventário geral; 

      - Regularização e rectificação de contas; 

      - Balancete rectificado; 

      - Apuramento de resultados; 

      - Balancete de apuramento de resultados. 

 A elaboração de demonstrações financeiras: 

- Balanço; 

- Demonstrações de Resultados por natureza; 

- Demonstrações de Resultados por funções; 
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- Anexo ao balanço e à demonstração de resultados; 

- Demonstração de fluxos de caixa. 

 O encerramento das contas: 

- Lançamentos de encerramento ou de fecho; 

- Balancete final. 

Para termos uma ideia precisa dos elementos patrimoniais da empresa, tem que se efectuar 

uma inventariação destes mesmos elementos. Haverá então que efectuar um Inventário 

Anual, sustentado nos princípios orientadores da contabilidade tal como vêm consagrados 

no POC. 

 

7.2 – Operações de Fim de Exercício 

Inventário Geral Anual 

A elaboração deste inventário visa determinar o valor real dos elementos patrimoniais, de 

modo a reflectir alguns valores contabilísticos não coincidentes, expressos no balancete de 

verificação. 

Na prática, o inventário geral é formado pela reunião de vários inventários parciais: 

 Inventário das Disponibilidades  

Segundo o que versa o capítulo V, ponto 5.1 do POC, as disponibilidades representadas em 

moeda estrangeira serão expressas no Balanço do final do exercício ao câmbio em vigor 

nessas data. Além das Disponibilidades representadas em moeda estrangeira deve-se 

efectuar a contagem física do numerário e outros valores em caixa (cheques, valores 

selados). 
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 Inventário dos Créditos e do Débitos 

Deve efectuar-se o pedido do extracto de conta aos Devedores e Credores, por forma a 

fazer a verificação das contas. No que respeita a esta inventariação poderão existir 

situações em que se verifique: 

 Créditos de cobrança duvidosa; 

 Créditos incobráveis; 

 Débitos potenciais; 

 Débitos e créditos ainda não registados. 

 Inventário das Existências 

Deve proceder-se a uma inventariação física das existências, sendo tomadas as necessárias 

precauções em termos de especialização do exercício. Deve ser dada especial atenção à 

correspondência entre as facturas (referentes a compras e vendas) contabilizadas e às 

existências consideradas em armazém no fim doa no. 

O valor a considerar será o que resulta dos critérios de valorimetria utilizados ao longo do 

ano, havendo apenas de proceder a pequenos ajustamentos de quantidade. 

 Inventário das Imobilizações 

No caso das imobilizações corpóreas deverá ter-se sempre em conta o valor do seu 

consumo anual, ou, seja a sua redução de valor – as Amortizações (decreto regulamentar 

n.º 2/90, com as alterações introduzidas pelo Decreto lei n.º 16/94 de 12.7). 

Nas imobilizações incorpóreas deve ter-se em conta – as Reintegrações – que reflectirão 

não as perdas, mas sim a imputação dos custos a resultados com a mesma periodicidade 

dos proveitos decorrentes desses investimentos. 

Rectificação de Conta 

Os lançamentos de regularização têm por finalidade rectificar os saldos contabilísticos das 

contas, tendo por base o balancete de verificação do final do exercício, e ainda o inventário 
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a realizar nesta data, de modo a obter a concordância entre os valores contabilístico e real 

das contas. 

Por uma questão de organização, é usual contabilizarem-se estas operações num mês 

específico – MÊS 13. 

As rectificações mais correntes são as seguintes: 

 Diferenças cambiais nas Disponibilidades 

As Disponibilidades existentes em Caixa ou Depósitos à Ordem respeitantes a moeda 

estrangeira estão registadas ao preço de aquisição, pelo que à data do balanço se houver 

diferenças d câmbio desfavoráveis, estas diferenças serão lançadas na conta 685 - 

<<Diferenças de câmbio desfavoráveis>>. 

 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 

No caso de a empresa utilizar o método de inventário periódico, o saldo da conta 32 – 

<<Mercadorias>> e da conta 36 - <<Matérias-primas>>, subsidiárias e de consumo, 

corresponde à existência inicial, valor que não coincide com o valor das existências em 

armazém. 

Após o inventário físico e valoração das mercadorias em armazém, no fim do exercício, a 

rectificação da conta 32 - <<Mercadorias>> (credita-se) por forma a que corresponda às 

existências finais apuradas por inventariação directa. O débito correspondente na conta 61- 

<<Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas>> expressa o custo das 

vendas.  

CMVMC = Ei + Compras – Ef +/- Regularizações 

 Créditos incobráveis 

Em consequência da má situação financeira e económica dos clientes, muitos dos créditos 

da empresa são duvidosos. 
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Reconhecida a impossibilidade de cobrança de qualquer dívida, o credor regista essa perda 

anormal a débito da conta 69 - <<Custos e perdas extraordinárias>> / 69.2 - <<Dívidas 

incobráveis>>, e em contrapartida credita a conta 21 - <<Clientes / 21.1 - Clientes c/c>>. 

 Amortizações 

A depreciação do imobilizado, embora seja contínua, é feita periodicamente, já que o seu 

registo diário não seria prático nem vantajoso para a empresa. O seu registo designa-se por 

amortização. 

Essa perda de valor constitui um custo operacional para a empresa, pelo que terá de se 

debitar a conta de custos 66 - <<Amortizações do exercício>> e em contrapartida credita-se 

a conta 48 - <<Amortizações acumuladas>>. Esta conta é representada no activo como 

conta de redução do imobilizado. 

Existem basicamente três métodos de amortização do imobilizado: 

 Método das quotas constantes – este método consiste na repartição em partes iguais 

do valor amortizável do imobilizado por um determinado número de anos. A 

determinação do período mínimo e máximo de vida útil, resulta da aplicação no 

disposto no Decreto Regulamentar 2/90 (artigo 5.º); 

 Método das quotas degressivas – a sua aplicação origina um ritmo de amortização 

mais acelerado nos primeiros anos, conduzindo assim uma sobrecarga de custos 

nesses exercícios (DR 2/90 artigo 6.º). 

 Método das quotas constantes por Duodécimos – o DR 2/90 artigo 7.º, prevê ainda 

a opção do critério dos duodécimos, o qual estabelece que, se a empresa assim o 

entender, poderá amortizar no primeiro ano da actividade, a amortização 

correspondente aos meses que esteve em funcionamento e fará o mesmo no último 

ano de vida útil. 

A quota anual de amortização é calculada com base nas taxas fixadas nas tabelas anexas ao 

Decreto Regulamentar n.º2/90 e consequentemente no período de vida útil que lhe esta 

associado. 
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No final do exercício económico procede-se à contabilização das amortizações, a crédito 

da conta 48 - <<amortizações acumuladas>>, em contrapartida da conta 66 - 

<<amortizações do exercício>>. 

Uma vez calculadas as amortizações do exercício elabora-se o Mapa de Amortizações, 

para que conste do arquivo no Dossier Fiscal. 

 Acréscimos e diferimentos 

A conta 27 - <<Acréscimos e diferimentos>> destina-se ao registo dos custos e dos 

proveitos nos exercícios a que respeitam quando ocorrem desfasamentos temporais com as 

respectivas despesas e receitas. 

Isto significa que a conta 27 - <<Acréscimos e diferimentos>> servirá para atribuir a cada 

exercício económico os respectivos consumos e utilizações de bens e serviços (custos) e as 

correspondentes produções de bens e serviços (proveitos), independentemente da sua 

compra e venda e ou do pagamento e recebimento. 

 27.1 – Acréscimos de proveitos 

Esta conta serve de contrapartida aos proveitos a registar no próprio exercício, ainda que 

não tenham documentação vinculativa, cuja receita só venha a obter-se em exercícios 

económicos seguintes. 

Proveito no exercício n e receita em n+1 

A conta 27.1 - <<Acréscimo de proveitos>> debita-se no fim de cada ano pelos proveitos 

do exercício a receber no exercício económico seguinte por crédito de uma conta de 

proveitos e ganhos. Credita-se no exercício seguinte quando se efectuar o recebimento. 

Exemplo: 

 Juro de depósitos a prazo relativos ao exercício, mas que o banco creditará apenas 

no exercício seguinte, por ser aí a data de vencimento; 

 Encargos ou serviços prestados no exercício económico em curso, mas facturados 

apenas no exercício económico seguinte. 
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 27.3 – Acréscimo de custos 

Esta conta serve de contrapartida aos custos imputáveis ao exercício económico, cujo 

documento justificativo só é emitido no exercício económico seguinte. 

Custo no exercício n e despesa em n+1 

 

A conta 27.3 - <<Acréscimos de custos>> credita-se no fim de cada ano pelos custos do 

exercício a suportar no exercício económico seguinte por débito de uma conta de custos e 

perdas. 

No exercício económico seguinte, aquando do pagamento, debitar-se-á a conta 27.3 e a 

conta 24.3.2 - <<Estado e Outros Entes Públicos/ IVA dedutível>> e em contrapartida 

creditar-se-á a 11 - <<Caixa>> ou 12 - <<Depósitos à ordem>>. 

Exemplo: 

 Consumo de água, telefone e energia respeitante ao último mês de cada exercício 

económico. 

 27.2 – Custos diferidos 

Compreende as despesas ocorridas no exercício ou em exercícios anteriores, cujo custo 

deva ser considerado nos exercícios seguintes. 

Exemplos: 

 Rendas adiantadas; 

 Juros e seguros antecipados; 

 Fornecimentos externos por consumidor (combustível); 

 Desconto de letras. 

A conta 27.2 - <<Custos diferidos>> debita-se pelas despesas suportadas cujo custo diga 

respeito aos exercício seguintes e em contrapartida credita-se a 11 - <<Caixa>> ou 12 - 

<<Depósitos à ordem>> ou 62 - <<Fornecimentos e serviços externos>>. 
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No exercício económico seguinte, credita-se a conta 27.2 e em contra partida debita-se a 

respectiva conta de custos. 

 27.4 – Proveitos diferidos 

Nesta conta regista-se a crédito as receitas ou rendimentos obtidos no exercício, mas 

imputáveis a exercícios seguintes. 

Exemplos: 

 Rendas recebidas adiantadamente; 

 Subsídios para a cobertura de investimentos; 

 Facturas emitidas obre produtos a fornecer ou serviços a prestar nos exercícios 

seguintes. 

Provisão para depreciação de elementos do Activo 

As provisões representam meios contabilísticos para fazer face a perdas potenciais, ou seja, 

perdas futuras de ocorrência e montante incertos. 

Assim, a sua constituição deve ter em conta as perdas estimadas pela empresa, face às 

situações que as possam vir a gerar. A sua constituição deve respeitar apenas às situações a 

que estejam associados riscos. 

Vários elementos patrimoniais podem estar sujeitos a acontecimentos que provocam a sua 

perda de valor, pelo que a empresa poderá criar diversos tipos de provisões. As que, neste 

momento, o POC refere são: 

 Ajustamentos para cobranças duvidosas 

Estas provisões são constituídas, com vista à cobertura de prejuízos incertos, resultantes de 

falta de pagamento dos seus devedores. 

De acordo com o estipulado no art. 34º do CIRC, para que as provisões para as cobranças 

duvidosas sejam aceites como custos fiscais, será necessário que: 
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 digam respeito a dívidas a receber resultantes da actividade normal; 

 as dívidas sejam consideradas de cobrança duvidosa; 

 sejam evidenciadas, como tal, na contabilidade. 

 

7.3 - Balancete Rectificado 

Efectuados os lançamentos de regularização, obtêm-se um novo quadro de contas, o 

Balancete Rectificado. 

Este balancete tem como finalidades: 

 Verificar se foram executados correctamente os lançamentos de rectificação; 

 Facilitar e orientar o restante trabalho de fim de exercício. 

Apuramento de Resultados 

Após a extracção do balancete de rectificação, e com base nele, podemos apurar os 

resultados, transferindo para as contas principais os saldos das contas subsidiárias, com 

vista a determinar o resultado líquido do exercício. 

A contabilização dos Resultados Operacionais, Resultados Financeiros e Resultados 

Extraordinários é efectuada num mês específico, MÊS 14. 

Já os Resultados Correntes, Resultado Antes de Imposto, Imposto sobre o Rendimento do 

Exercício, e o Resultado Líquido do Exercício são contabilizados no MÊS 15. 

 Apuramento de Resultados Operacionais 

A conta 81 - <<Resultados Operacionais>>, destinam-se a concentrar, no fim do exercício 

económico, os custos e proveitos registados, respectivamente, nas contas 61 a 67 e 71. 

Para determinar os resultados operacionais transferem-se os saldos das contas de custos – 

61 a 67 – de proveitos – 71 a 76. 
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 Apuramento de Resultados Financeiros 

A conta 82 - <<Resultados Financeiros>> recolhe os saldos das contas 68 - <<Custos e 

perdas financeiras>> e 78 - <<Proveitos e ganhos financeiros>>. 

 Apuramento de Resultados Correntes 

Para apurar o Resultado Corrente salda-se as contas 81 e 82 por contrapartida da 83 - 

<<Resultados Correntes>>. É uma conta facultativa. 

 Apuramento de Resultados Extraordinários 

A conta 84 - <<Resultados Extraordinários>>, reúne os saldos das contas 69 e 79. 

Os resultados extraordinários representam o lucro ou o prejuízo obtido pela empresa em 

operações não correntes. 

 Apuramento do Resultado Antes do Imposto 

A conta 85 - <<Resultado Antes do Imposto>> engloba os saldos das contas 83 e 84. 

O saldo desta conta representa o resultado obtido pela empresa antes de ser deduzida a 

estimativa para impostos (IRS e IRC). 

 Apuramento do imposto sobre o rendimento do exercício 

Na conta 86 - <<Imposto sobre o rendimento do exercício>> regista-se a quantia estimada 

para o imposto, em contrapartida da conta 24.1 <<estado e outros entes públicos – imposto 

sobre o rendimento>>. 

 Apuramento do Resultado Líquido do exercício 

A conta 88 - <<Resultado líquido de exercício>> recolhe os saldos das contas 85 e 86. 

No exercício económico seguinte o saldo desta conta deve ser transferido para a conta 59 - 

<<Resultados Transitados>>. 
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7.4 - Balancete Final 

Após o apuramento de resultados extrai-se o balancete final ou de encerramento. 

Neste balancete as contas de custos e perdas, proveitos e ganhos, as contas subsidiárias de 

resultados (81, 82, 83, 84, 85) encontram-se saldadas. As contas que apresentam saldo são 

as do balanço onde inclui a conta 88 – resultado Líquido de Exercício. Com base neste 

balancete a empresa elabora o balanço, procedendo-se a seguir ao encerramento de contas. 

 

7.5 - Principais Demonstrações Financeiras 

De uma forma sintética, podemos dizer que é objectivo da contabilidade a recolha, registo 

e tratamento dos factos decorrentes das operações efectuadas pelas organizações, de forma 

a elaborar demonstrações económico-financeiras que revelem: 

 a situações patrimonial e financeira; 

 a situação económica e a capacidade de gerar excedentes; 

 o grau de cumprimento das obrigações para com terceiros, incluindo os de carácter 

fiscal. 

Para isso constroem-se dois conjuntos de quadro-tipo, universalmente aceites e utilizados: 

Balanço e demonstração de origens e aplicações de fundos, como instrumentos para o 

conhecimento da situação patrimonial e financeira. 

 Demonstrações de resultados, como elementos de avaliação económica, ou seja, da 

capacidade em gerar excedentes. 
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Balanço  

Depois de elaborado o Balancete Final apenas não estão saldadas as denominadas “Contas 

de Balanço” – nomeadamente as classes 1, 2, 3, 4, 5 e Resultado Líquido do exercício, e 

eventualmente também a conta 89 - <<Dividendos antecipados>>. 

Segundo o POC podemos elaborar dois tipos de Balanços: 

Balanço sintético 

Registam-se apenas as contas do Balancete Final não saldadas, de 1.º grau. Os valores a 

débito são registados no Activo, e os valores a crédito no Passivo. 

Balanço Analítico 

Este Balanço é o desenvolvimento do Balanço sintético. Neste registam-se as contas de 2.º 

grau, e a intenção é essencialmente um maior nível de informação dos valore de Balanço. 

No que respeita ao Balanço, não se pode esquecer a importância dos valores que 

constituem o Capital Próprio. 

O capital inicial corresponde ao conjunto de bens e/ou fundos com que a empresa é dotada 

à data da sua constituição. 

O capital adquirido corresponde a aumentos ou diminuições do Capital Próprio derivados 

de lucros ou prejuízos conseguidos pela empresa no exercício da sua actividade. 

O capital adquirido é representado na sua maior parte pelas Reservas. Estas podem ser 

reforçadas nos exercícios em que se verifique um resultado positivo. 

Demonstração de Resultados 

A Demonstração de Resultados informa-nos sobre os valores que serviram de objecto ao 

cálculo do Resultado Líquido do Exercício expressos no balanço. 

Este mapa primordial na análise da performance de uma empresa num determinado 

exercício. 
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Os valores existentes na DR representam os custos e proveitos, situando-se os custos no 1.º 

membro do quadro e os proveitos no 2.º. Estes valores extraem-se do balancete rectificado 

e de balancetes auxiliares de algumas contas. 

Demonstração de Resultados por Natureza  

É a demonstração financeira que apresenta os resultados das operações de uma empresa 

durante um determinado período em que os custos e as perdas, e os proveitos e ganhos são 

classificados de acordo com as respectivas naturezas. 

A DR por natureza pode ser apresentada de forma pelas empresas que não atingem dois 

dos três limites constantes no art. 262.º do Código das Sociedades Comerciais. 

Demonstração de Resultados por Funções  

É a demonstração financeira que apresenta os resultados das operações de uma empresa 

durante um determinado período em que os diversos gastos são classificados de acordo 

com a sua função como parte das actividades de produção, de distribuição ou 

administrativa. 

Esta demonstração proporciona uma informação muito mais relevante, uma vez que 

divulga de forma específica os diversos componentes do resultado líquido. 

Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados 

O anexo tem como função essencial clarificar e desenvolver quantias expressas nas 

demonstrações financeiras e fazer menção a factos e situações não incluídas no Balanço e 

na Demonstração de Resultados mas que se revelam úteis na análise que se possa fazer às 

contas da empresa, pois influenciam ou podem influenciar a posição financeira da empresa 

e consequentemente as decisões dos utentes das demonstrações financeira em relação à 

empresa. 
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7.6 - Encerramento de Contas 

Todas as contas que têm saldo precisam de ser encerradas no final do exercício. São as 

contas do balanço. 

Encerrar uma conta é debitar as contas com saldos credor e creditar as contas com saldo 

devedor, somando e trancando, depois os respectivos débitos e créditos. 

Estas operações são contabilizadas no MÊS 15. 

 

7.7 - Relatório de Gestão 

O Relatório de Gestão é uma peça fundamental para o utente da informação, uma vez que é 

neste que se relata a vida da empresa numa perspectiva da gestão e se explica, por vezes, 

não só a actividade da empresa como também os objectivos a atingir no futuro. É um 

elemento de informação histórica e prospectiva. Segundo o art. 21º do CSC, todo o sócio 

tem direito de obter informação sobre a vida da sociedade. Assim, os membros da 

administração devem elaborar e submeter aos órgãos competentes da sociedade os 

Relatórios de Gestão, descritos no art. 66º do CSC, as contas do exercício e outros 

documentos de prestação de contas previstas na lei, relativamente a cada exercício anual. 

(art. 65º CSC). De acordo com o art. 66º CSC, “ O Relatório de Gestão deve conter pelo 

menos, uma exposição fiel e clara sobre a evolução dos negócios e a situação da 

sociedade” 

Pelo n.º 2 do mesmo artigo, o relatório deve indicar: 

a) “A evolução da gestão nos diferentes sectores em que a sociedade exerceu 

actividade, designadamente no que respeita a condições do mercado, 

investimentos, custos, proveitos e actividades de investigação e desenvolvimento; 

b) Os factos relevantes ocorridos após o termo do exercício; 

c) A evolução previsível da sociedade; 
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d) O número e o valor nominal de quotas ou acções próprias adquiridas ou alienadas 

durante o exercício, os motivos desses actos e o respectivo preço, bem como o 

número e o valor nominal de todas as quotas e acções próprias detidas no fim do 

exercício; 

e) As autorizações concedidas a negócios entre a sociedade e os seus 

administradores, nos termos do artigo 397º do CSC; 

f) Uma proposta de aplicação de resultados devidamente fundamentada; 

g) A existência de sucursais da sociedade.” 

 

7.8 – Declaração Periódica de Rendimentos Modelo 22 

Considerações Prévias 

De acordo com o n.1 do artigo 2.º do CIRC são sujeitos passivos: 

a) As sociedades comerciais ou civis sob a forma comercial, as cooperativas, 

empresas públicas e as demais pessoas colectivas de direito público ou privado com 

sede ou direcção efectiva em território português; 

b) As entidades desprovidas de personalidade jurídica, com sede ou direcção efectiva 

em território português, cujos rendimentos não sejam tributáveis em imposto sobre 

o rendimento das pessoas singulares (IRS) ou em imposto sobre o rendimento das 

pessoas colectivas (IRC) directamente na titularidade de pessoas singulares ou 

colectivas; 

c) As entidades, com ou sem personalidade jurídica, que não tenham sede nem 

direcção efectiva em território português e cujos rendimentos nele obtidos não 

estejam sujeitos a IRS. 

Estas entidades estão assim obrigadas a proceder à entrega da Declaração Periódica de 

Rendimentos. 

Excluem-se da obrigatoriedade de entrega desta declaração no termos do n.º 6 do artigo 

109.º do CIRC, excepto quando estejam sujeitas a uma qualquer tributação autónoma, as 
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entidades que, não excedendo a título principal uma actividade comercial, industrial ou 

agrícola: 

a) Não obtenham rendimentos no período de tributação; 

b) Obtendo rendimentos, beneficiem de isenção definitiva, ainda que a mesma não 

inclua os rendimentos de capitais; 

c) Apenas aufiram rendimentos de capitais cuja taxa de retenção na fonte, com 

natureza de pagamento por conta, seja igual à prevista no n.º 4 do artigo 80.º. 

De acordo com o n.º do artigo 3.º do mesmo Código, são tributados com base no lucro: 

 As sociedades comerciais ou civis sob a forma comercial, cooperativas e empresas 

públicas e demais pessoas colectivas ou entidades referidas nas alíneas a) e b) do 

n.º 1 do artigo 2.º, do mesmo Código, que exerçam a título principal uma actividade 

de natureza comercial, industrial ou agrícola; 

 As entidades não residentes com ou sem personalidade jurídica, que disponham em 

Portugal de um estabelecimento estável e não sejam sujeitas a IRS. 

De acordo como artigo 4.º, as entidades residentes, ou seja, com sede ou direcção efectiva 

em território português, são tributadas pela totalidade dos seus rendimentos incluindo os 

obtidos fora desse território. 

As entidades não residentes ficam sujeitas a IRC apenas quanto aos rendimentos obtidos 

em Portugal. 

O conceito de lucro expresso no referido artigo 3.º consiste na diferença entre os valores do 

património líquido no fim e no início do período de tributação, com as correcções 

estabelecidas no CIRC. Não se trata, por consequência, do lucro contabilístico mas dum 

lucro tributável. 

A declaração Periódica de Rendimentos – Modelo 22, deve ser apresentada anualmente até 

ao último dia do mês de Maio, como consta do n.º 1 do artigo 112.º do CIRC, sendo 

enviada por transmissão electrónica de dados segundo a Portaria n.º 1339/2005, de 30 de 

Dezembro. 
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Preenchimento e Apuramento do Imposto 

A Modelo 22 está dividida em 12 quadros, sendo que três destes são considerados os mais 

importantes, visto que compõem as três fases do apuramento do IRC. O apuramento do 

imposto é efectuado por auto-liquidação, ou seja pelo próprio sujeito passivo. 

Existem três fases do apuramento do Imposto, sendo as seguintes: 

Fase I – Apuramento do Lucro Tributável: obtém-se através do Quadro 07 da Modelo 22; 

Fase II – Apuramento da Matéria Colectável: obtém-se pelo Quadro 09 da Modelo 22; 

Fase III – Cálculo do Imposto: verifica-se no Quadro 10 da Modelo 22. 

Para se proceder então ao Apuramento do Imposto, a primeira tarefa a realizar é analisar as 

correcções fiscais que se devem efectuar no Quadro 07 da Modelo 22, para que, ao 

acrescer ou deduzir estas correcções ao Resultado Antes de Imposto, se possa determinar o 

Lucro Tributável ou Prejuízo Fiscal. 

A Modelo 22 está dividida por vários quadros. Os cinco primeiros são de carácter 

identificativo, nomeadamente com o objectivo de identificar e caracterizar o sujeito 

passivo e o seu período de tributação, assim como, as características da declaração 

periódica, como também a identificação do representante legal e do TOC. Dos restantes 

Quadros, três são considerados essenciais para o apuramento do Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Colectivas: 

 Quadro 07: Apuramento do Lucro Tributável; 

 Quadro 09: Apuramento da Matéria Colectável; 

 Quadro 10: Cálculo do Imposto. 

 

 Quadro 07  

Campo 201 - Corresponde ao resultado líquido do exercício evidenciando no saldo da 

conta 88.  
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Campos 202 e 203 – Neste campo são registadas as variações positivas ou negativas, 

respectivamente nos termos do artigo 21º e 24º do código do IRC. Na empresa não houve 

variações patrimoniais a registar. 

Campo 204 – corresponde ao somatório dos campos 201, 202 e 203. 

Seguidamente preenchem-se os valores a acrescer, desde o campo 205 até ao campo 225. 

Estes valores vão acrescer ao resultado obtido no campo 204, sendo o resultado colocado 

no campo 226. 

Os valores a deduzir vão do campo 227 até ao 237, e devem ser preenchidos de acordo 

com a realidade da empresa. Os valores que estão a deduzir são somados e colocados no 

campo 238.  

Se o valor do campo 226 for menor que o do campo 238, então apurou-se um prejuízo 

fiscal, que deve ser registado no campo 239, e transportado consequentemente para o 

campo 301, 312 e/ou 323 do Quadro 09, conforme o regime em que se encontra a empresa.  

Se, por outro lado, o valor do campo 226 for maior que o do campo 238, significa que foi 

apurado um lucro tributável; este é assentado no campo 240, e transportado para o campo 

302, 313, 400 e/ou 324 do Quadro 09. 

Seguidamente no Quadro 08 onde estão indicadas as taxas que não são as normais, 

devendo por isso indicar qual se aplica ao sujeito passivo em questão, se este se enquadrar 

em algum desses casos. 

 Quadro 09 

Depois de devidamente preenchido o Quadro 07, alguns dos valores aí presentes são 

transportados para o Quadro 09, como referido anteriormente. 

No ponto 4 deste Quadro é apurada a matéria colectável, que resulta da subtracção do lucro 

tributável com os prejuízos fiscais. É colocada no campo 311, 322, 333 ou 409, conforme o 

regime de tributação de cada empresa. A seguir é colocada a matéria tributável total no 

campo 346 para lhe ser aplicada a taxa de imposto. 
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 Quadro 10 

Uma vez calculado o imposto, aplicando a respectiva taxa à matéria colectável total, o 

valor é colocado no campo 347, 349, 350 ou 370, dependendo da taxa a que se tributou o 

imposto.  

De seguida, o valor do imposto é colocado no campo 351, sendo este o valor da colecta, ao 

qual serão aplicadas, se for o caso, as deduções presentes no campo 353, 355 e 356, sendo 

que, o total destas deduções deve ser colocado no campo 357. 

O valor da colecta no campo 351 é subtraído ao valor do total das deduções no campo 357, 

obtendo-se o IRC liquidado, sendo este registado no campo 358. A este valor deduzem-se 

o campo 359 - Retenções na fonte e o campo 360 - Pagamentos por conta, e o valor obtido 

é colocado no campo 361 - IRC a Pagar, se o valor for maior que zero, ou colocado no 

campo 362 - IRC a Recuperar, se menor que zero. 

Ao imposto obtido, quer seja no campo 361, quer seja no campo 362, é acrescida a 

derrama, campo 364, cuja taxa vai depender da localização no país. Se existirem 

tributações autónomas, campo 365, juros compensatórios, campo 366 ou juros de mora, 

campo 369, também devem acrescer a qualquer destes valores. 

Se o valor resultante for maior que zero, então esse total será a pagar, e registado no campo 

367. Caso contrário, se for um montante menor que zero, é um montante a recuperar, logo 

deverá ser indicado no campo 368. 

No Quadro 11 - Outras Informações, dever-se-á assentar entre outros valores, o valor total 

dos Proveitos do exercício e o VN do exercício.  

Finalmente no Quadro 12 - Retenções na Fonte, deve indicar-se, a retenção na fonte 

aplicada, e o respectivo NIF. 
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7.9 - Declaração Anual de Informação Contabilística e 

Fiscal  

A IES consiste numa nova forma de entrega, por via electrónica, de obrigações 

declarativas de naturezas contabilísticas, fiscal e estatística. 

Até agora, as empresas estavam obrigadas a prestar a mesma informação sobre as suas 

contas anuais a diversas entidades públicas, através de meios diferentes. 

 Depósito das contas anuais e correspondente registo, em papel, junto das 

conservatórias do registo comercial; 

 Entrega da declaração anual de informação contabilística e fiscal ao Ministério das 

Finanças e da Administração Pública (Direcção Geral de Impostos); 

 Entrega de informação anual de natureza contabilística ao Instituto Nacional de 

Estatística (INE) para efeitos estatísticos; 

 Entrega de informação relativa a dados contabilísticos anuais para fins estatísticos 

ao Banco de Portugal. 

O cumprimento de cada uma destas obrigações implicava para as empresas a necessidade 

de transmitir informação substancialmente idêntica sobre as suas contas anuais a quatro 

entidades diferentes (CRC, Administração Fiscal, INE e Banco de Portugal) e através de 

quatro meios diferentes. 

Com a criação da IES, toda a informação que as empresas têm de prestar relativamente às 

suas contas anuais passa a ser transmitida num único momento e perante uma entidade. 

A IES é entregue através do preenchimento de formulários únicos, aprovados pela Portaria 

n.º 208/2007, de 16 de Fevereiro. Os formulários são entregues electronicamente ao 

Ministério das Finanças, num ponto de acesso único, nos termos em que hoje é entregue a 

Declaração Anual. 
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Passos para entregar a IES: 

 Aceder a www.e-financas.gov.pt; 

 Escolher entregar a IES e preencher a declaração directamente ou abrir e enviar o 

ficheiro correspondente previamente formatado de acordo com especificações 

legalmente estabelecidas; 

 Submeter electronicamente a IES e guardar a referência Multibanco que é 

automaticamente gerada para permitir o pagamento do registo da prestação de 

contas; 

 Pagar o registo da prestação de contas nos 5 dias úteis seguintes. 

A entrega da Declaração Anual é obrigatório para todos os sujeitos passivos de IRC, 

incluindo os isentos nos termos dos artigos 8.º e 9.º do respectivo Código, e para os 

sujeitos passivos de IRS que possuam ou sejam obrigados a possuir contabilidade 

organizada ou que, em qualquer caso, sejam obrigados à entrega de um dos anexos de IRS, 

IVA ou IS (Imposto de Selo). 

Preenchimento da IES 

Folha de Rosto 

Quadro 01 – Período de Tributação 

Neste quadro deve ser inscrito o período de tributação para efeitos de IRC. O período de 

tributação, em termos gerais, coincide com o ano civil. Este também pode ser inferior a um 

ano, nos casos previstos nas alíneas a), b), c) e d) do n.º 4 do artigo 8º do CIRC. 

Quadro 02 – Área da sede, direcção efectiva ou estabelecimento estável 

Neste quadro deve-se inscrever-se o concelho de área da sede, e o código das finanças. 

Caso o sujeito passivo não for residente e sem estabelecimento estável, o serviço de 

finanças a indicar deve ser o da área de residência do representante legal. 

 

http://www.e-financas.gov.pt/
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Quadro 03 – Identificação do Sujeito Passivo 

Indicar a firma ou a denominação de acordo com o cartão de pessoa colectiva e o 

respectivo NIPC. 

Quadro 04 – Designação da Actividade Económica e Estabelecimentos 

Campo 1 - Indicar o CAE referente à actividade principal da empresa. 

Campo 2 - Percentagem da actividade principal 

Campo 3 - Deve ser inscrito o código mencionado na tabela de actividades aprovada pela 

Portaria nº 1011/2001 de 21 de Agosto. 

Campo 4 - Deve ser indicado o número total de estabelecimentos que a empresa possui em 

território nacional e no estrangeiro. 

Quadro 05 – Anexos que devem acompanhar a declaração  

Este quadro destina-se à indicação do número de anexos que acompanham a IES. 

Quadro 06 – Declarações especiais 

Este quadro não é de preenchimento obrigatório, sendo de assinalar o respectivo campo de 

acordo com as situações aí previstas. 

Quadro 07 – Tipo de declaração 

Campo 2 – Este campo apenas deve ser assinalado sempre que se pretenda substituir um 

ou mais anexos da declaração. 

Quadro 08 – Situação da empresa 

Este quadro só deve ser preenchido quando a declaração inclua, pelo menos, um dos 

seguintes anexos, A, B, C e I (apenas quando preenchido pelos EIRL). 
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Quadro 09 – Identificação do Sujeito Passivo ou Representante Legal e do TOC 

É obrigatória a indicação do Número de Identificação Fiscal do Representante Legal e do 

TOC. 

Quadro 10 – Acontecimentos marcantes 

Este quadro só é preenchido caso se tenha verificado no exercício económico, algum 

acontecimento com efeitos na estrutura da empresa. 

Anexo A – Declaração Anual 

Este Anexo demonstra as informações contabilísticas expressas nas Demonstrações 

Financeiras obrigatórias. 

Quadro 01 – Nº de Identificação Fiscal 

Inscrever o número de identificação de pessoa colectiva. 

Quadro 02 – Exercício 

Indicar o exercício a que respeitam os rendimentos. 

Quadro 03 – Demonstração de Resultados por Naturezas 

Este quadro é preenchido com base na Demonstração dos Resultados por Naturezas do 

POC. 

Quadro 04 – Balanço 

Este quadro é preenchido com base no Balanço do POC. 

Quadro 05 – Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados 

Este quadro é preenchido com base no ABDR do POC. 
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Todos os campos deste quadro correspondem a espaços de escrita livre para a inserção dos 

elementos que se entendam úteis à melhor compreensão da informação económica e 

financeira da empresa. 

Quadro 06 – Outras informações contabilísticas e fiscais 

Este quadro compreende um conjunto de informação detalhada sobre algumas rubricas do 

balanço e da demonstração dos resultados e informação adicional caracterizadora da 

situação da empresa. 

Quadro 07 – Deliberação de Aprovação de Contas 

Este quadro deve reflectir as decisões tomadas na Assembleia-geral de aprovação de 

contas, sobre a aplicação de resultados. 

Quadro 08 – Relatório de Gestão 

Neste quadro são mencionadas informações sobre o relatório de gestão. 

Quadro 09 – Mais-valias: reinvestimentos dos valores de realização 

Este quadro destina-se a dar cumprimento ao n.º 5 do artigo 45.º do CIRC, pelo que seu 

preenchimento apenas é obrigatório quando haja intenção de efectuar reinvestimento. 

O valor da realização corresponde ao valor de alienação dos bens alienados no exercício a 

que a declaração respeita. 

Quadro 10 – Operações com entidades relacionadas (território nacional) 

Este quadro destina-se a dar cumprimento ao n.º 7 do artigo 58.º do CIRC, pelo que deve 

ser preenchido sempre que o declarante tenha efectuado operações com outro sujeito 

passivo do IRC ou IRS, com o qual esteja em situação de relações especiais. 

Quadro 11 – Comércio Electrónico 

Neste quadro apenas se indica se dispõe de Internet e qual o volume de transmissões e 

aquisições efectuadas.  
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Anexo L – Elementos Contabilísticos e Fiscais 

Quadro 03 – Operações Internas Activas 

Este quadro indica o valor das vendas de Existências, Outros bens e serviços e Activo 

Imobilizado. 

Quadro 04 – Operações Internas Passivas 

Neste quadro devem ser indicados os valores que respeitem às operações internas passivas, 

liquidas de qualquer regularização (abatimentos, descontos, anulações, devoluções, etc.). 

Ao campo L20 corresponde a compra de mercadorias à taxa de 12% e 20%. 

No campo L21 são inscritos os valores que serviram de base à determinação do imposto se 

não se tratasse de operações isentas nos termos dos artigos 9.º, 13.º, 14.º, 15.º do CIVA. 

O campo L24 é preenchido de acordo com as subcontas da conta Fornecimentos e Serviços 

Externos cujo imposto é total ou parcialmente dedutível.  

No campo L25, devem ser inscritos os valores (IVA excluído) respeitantes às despesas 

mencionadas nas alíneas a), c), d), e e) do n.º 1 do artigo 21.º do CIVA. 

O campo L29 tem o mesmo tratamento que o campo L21. Destina-se à aquisição de bens e 

serviços isentos, como é o caso das Rendas, Contencioso e Notariado, Publicidade, 

Impressos, seguros de acidentes de trabalho, Quotizações, Empréstimos Bancários, 

Descontos de Títulos e Juros de Mora. 

O campo L32 é preenchido com base no mapa de Reintegrações e Amortizações. Neste 

campo verificam-se as compras de Imobilizado efectuadas no exercício. 

Quadro 06 – Desenvolvimento do Imposto Dedutível por Taxas 

Devem ser inscritos neste quadro, os valores respeitantes ao imposto suportado que é 

susceptível de dedução nos termos dos artigos 19.º a 25.º do CIVA. 
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Anexo P – Mapa Recapitulativo de Fornecedores 

O Anexo P deve ser enviado por via electrónica para dar cumprimento ao estabelecido na 

alínea f) do n.º 1 do artigo 28.º do CIVA. 

No quadro 03 deste anexo devem ser incluídos os fornecedores, com sede em território 

nacional, em cada linha por número de identificação fiscal, cujo valor anual das compras 

seja superior a 25 000,00€. 

Anexo R – declaração Anual 

O Anexo R indica o número de estabelecimentos da empresa, bem como a sua localização, 

e se se encontra em território nacional ou fora do território nacional. 

 

 7.10 - Dossier Fiscal 

O dossier fiscal é um processo de documentação fiscal e contabilística, que não é entregue 

à Administração Fiscal. Este deve estar situado no local onde se encontra a contabilidade 

da empresa. 

O dossier fiscal tem de ser constituído até à data limite de entrega da Declaração Anual, 

podendo a partir dessa data ser solicitado pela Administração Fiscal para verificação de 

todo ou parte do seu conteúdo. 

A Portaria 359/2000 de 20 de Junho define os elementos que devem constituir o processo 

de documentação fiscal a que se referem os artigos 119.º- A do CIRS e 114.º do CIRC. 
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Conclusão 

A realização deste estágio curricular e consequente realização de um relatório final 

relativamente às actividades desenvolvidas foi importante. Ao longo dos três meses de 

estágio, foi possível consolidar conhecimentos adquiridos ao longo do curso e 

reestruturação dos mesmos, tornando-se uma mais-valia. 

Os objectivos do estágio curricular foram cumpridos e o tempo permanecido na empresa, 

embora considerando um período reduzido para a aprendizagem, considero que foi 

bastante enriquecedor. O estágio e o relatório final foram importantes para assim perceber, 

na prática, o que é contabilidade, a sua importância e daí a necessidade de apresentar uma 

imagem verdadeira e apropriada da empresa. 

O facto do trabalho exercido, não se ter focado em apenas um ou outro aspecto da 

actividade contabilística, mas sim, em diversas actividades, desde a organização de 

documentos, a sua classificação, a participação no processo de encerramento de contas, 

entre outras, fez-me ter a percepção do exercício da actividade profissional do TOC, 

alertando-me para a correcta metodologia a adoptar, tendo em conta a legislação em vigor. 

Aprendi que os documentos contabilísticos são muito importantes, porque são a base para a 

contabilidade, devendo ser tratados com toda a atenção, para que os documentos sejam 

bem classificados e as respectivas obrigações fiscais inerentes sejam cumpridas. 

Através deste estágio, é possível afirmar, que na área da contabilidade devido ao contacto 

com os clientes nas suas diversas actividades, existe uma procura constante, na 

actualização e alargamento dos conhecimentos. 
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