EDITORIAL

Memória do tempo

F

alar hoje a um jovem profissional sobre o que era
a profissão no não muito distante 15 de julho de
1996, data da tomada de posse da Comissão Instaladora da então ATOC (Associação dos Técnicos Oficiais de Contas), no sentido de o sensibilizar para as
profundas alterações que a profissão sofreu, de certeza
que não seria uma tarefa fácil.

Lembrar as longas filas nas então repartições de Finanças, a falta de orientação profissional e informação doutrinal quanto à forma de exercer a profissão,
se comparado com os dias de hoje, constituiria para
este jovem motivo para uma forte gargalhada.
Lembrar a dependência absoluta dos profissionais
daqueles serviços e a forma nada adequada como,
por vezes, os eram tratados, iria, de certeza, gerar
incredulidade.
Quem se recorda dos registos, obrigatoriamente
separados da contabilidade, dos descontos para o
Fundo de Desemprego, do Imposto de Transações,
do Imposto do Selo, etc. que como profissionais eramos obrigados a fazer?
Quantas horas perdidas com aqueles registos, com
o pagamento dos impostos e com a sua entrega nos
serviços correspondentes?
Muitas, muitas mesmo e, se tínhamos o azar de, no
final do dia, as contas não balancearem, quantas
horas perdidas a procurar as diferenças, por vezes
de meros centavos.
Hoje tudo é muito diferente. No conforto dos nossos
escritórios resolvemos praticamente todas aquelas
funções e a contabilidade acabou por ser o único
meio registral dos movimentos das empresas.
Poucos se lembrarão do enorme esforço que a ATOC
teve que fazer para convencer os responsáveis ao
tempo da então DGCI, da bondade e da mais-valia
do projeto de desmaterialização das declarações
fiscais.

A. Domingues de Azevedo
Bastonário

«Quem se recorda dos registos,
obrigatoriamente separados da
contabilidade, dos descontos para
o Fundo de Desemprego, do Imposto
de Transações, do Imposto do Selo, etc.
que como profissionais eramos obrigados
a fazer? (...) Hoje tudo é muito diferente.»

Há, indiscutivelmente, com particular relevo para
estes últimos tempos, um regresso em força da burocracia e do abandono da circulação da informação
entre os diversos serviços do governo, onde o funcionamento do Fundo de Compensação do Trabalho
é a prova mais do que evidente, mas se tivermos em
consideração o avanço tecnológico, entretanto verificado, os tempos de hoje estão longe de atingir a
burocracia de outros tempos.
Mas não deixa de ser interessante avaliar o estado
de espírito das pessoas perante estas realidades,
umas porque as desconhecem, dado nunca as terem
vivido e não têm arquétipos suficientes para poder
avaliar a diferença, outras porque deram como adquirido o espaço conquistado, reclamam, com toda
a propriedade, do regresso da burocracia.
Embora seja um crítico muito duro da constante e
injustificável repetição de informação que hoje é
exigida às empresas, penso também que não devemos perder a memória que o tempo cria, porque
compreendendo-a melhor, mais fácil será evitarmos eventuais erros no futuro. z
MAIO 2014

3

FICHA TÉCNICA

SUMÁRIO

ANO XIV
REVISTA N.º 170 • MAIO 2014

06

Propriedade
Ordem dos Técnicos
Oficiais de Contas
Avenida Barbosa
du Bocage, 45
1049-013 Lisboa
Contribuinte n.º 503 692 310
Telefone: 217 999 700
Entrevista a Cidália Lopes

Diretor
A. Domingues de Azevedo
Diretores adjuntos
Armando Marques
Jaime dos Santos
Filomena Moreira
Manuel Vieira de Sousa
Ezequiel Fernandes
Rita Cordeiro
Editor-geral
Roberto Ferreira
Redação
Jorge Magalhães
Nuno Dias da Silva
Design e paginação
Duarte Camacho
Telma Ferreira
Fotografia
Cláudia Ribeiro
Miguel Nascimento
Secretariado
Joana Campos
Raquel Carvalho
Colaboram nesta edição
A. Domingues de Azevedo
Alcina Portugal Dias
Clotilde Celorico Palma
Cristina Gonçalves
Dolores Santos
Georgette Andraz
José Rodrigo
Sant’ Ana Fernandes
Sérgio Ravara Cruz
Telmo Pascoal

4

TOC 170

18

Publicidade
Departamento
de Comunicação
e Imagem da OTOC
Produção editorial
e revisão
Departamento
de Comunicação
e Imagem da OTOC
Telefone:
217 999 715/17/18/19
Fax: 217 957 332
comunicacao@otoc.pt
www.otoc.pt
Impressão
Lidergraf
Expedição
Luter - Publicidade
e Serviços

Presidente do Tribunal de Contas em conferência

26

Tiragem
62 206 exemplares
Depósito legal
N.º 150317/00
ISSN
1645-9237
Os artigos publicados são
da exclusiva responsabilidade
dos seus autores.

Carlos Rebelo, membro honorário da Ordem

SUMÁRIO

30
Deputada Cecília Meireles recebe delegação da OTOC

NOTÍCIAS
16 «Iniciativa Privada», em Santarém
18 Funchal recebe «Iniciativa Privada»
18 2.ª Conferência de Contabilidade e Fiscalidade, em Barcelos
25 Assembleia Geral extraordinária aprovou plano de investimentos
27 Prémio Rogério Fernandes Ferreira | IX Conferência Internacional GEOTOC/IDEFF
28 Encontro dos TOC em Aveiro | Conferência OTOC/CAP | Bastonário na conferência da EFAA em Budapeste

LIVROS
32 Normas de relato financeiro | Regime de caixa | Impostos diferidos

ORDEM NOS MEDIA
33 Imprensa e redes sociais

OPINIÃO
36 Desmerecimento da causa pública

GABINETE DE ESTUDOS
38 O sistema de IVA cabo-verdiano – características fundamentais

COLABORAÇÃO ISCAA
45 Custo de aquisição das viaturas ligeiras de passageiros: limites no âmbito do CIRC

COLABORAÇÃO ISCAC
47 O direito contabilístico moderno e o direito contabilístico das civilizações antigas da Suméria e da Babilónia (III)

COLABORAÇÃO ISCAP
57 Auditoria e governo das sociedades (IV)

CONTABILIDADE
62 Prestação de contas das pequenas entidades: Conformidade SNC versus IES

CONSULTÓRIO TÉCNICO
71 Perguntas e respostas
MAIO 2014

5

ENTREVISTA

6

TOC 170

ENTREVISTA

Estado deve repensar
e diversificar
as suas fontes de financiamento
Para equilibrar as finanças públicas, a grande e quase exclusiva fonte de financiamento
dos governos modernos reside nos impostos. Esse é o grande problema, defende Cidália
Lopes. A solução passará por maior diversificação da proveniência das receitas.
Texto Jorge Magalhães Fotos Ricardo Almeida

D

iz que Portugal tem um nível baixo de moralidade fiscal, explicada em boa parte
pela falta de confiança nas instituições públicas, e que a complexidade do sistema e falta de estabilidade
legislativa, associadas a uma cultura de não punição do infrator, ajudam a explicar o elevado nível de
litigiosidade. Defende, por isso, a
introdução, à semelhança do que já
sucede noutros países, e ao contrário do que se passou com a recente
reforma do IRC, de uma cláusula
de estabilidade fiscal. E, claro, uma
medida mais abrangente: educação
fiscal de raiz assente na formação
cívica e tributária generalizada nas
escolas.
Olhando para a realidade concreta da fiscalidade lusitana e para
o eterno combate à evasão fiscal,
entre prémio ou benefício, a opção

recai sobre a segunda possibilidade, deixando no ar a interrogação:
«Não seria mais acertado um alargamento aos setores de risco e um
aumento da percentagem de dedução?» Até porque, como aqui confessará, «não me agrada nada que
os meus impostos estejam a ir para
automóveis de luxo.»
Sobre a reforma do IRC, já concretizada, e do IRS, em marcha, há
também ideias bem definidas. Da
primeira, restam-lhe poucas dúvidas de que as PME não serão as
potenciais beneficiadoras das alterações; no que se refere à segunda,
aconselha a que se faça um trabalho
de simplificação do imposto.
Cidália Lopes, docente na Coimbra
Business School, do ISCAC e autora
do livro «Quanto custa pagar impostos em Portugal?», na primeira pessoa, com ideias e posições

bem delineadas sobre uma área
que promete continuar a gerar desassossego.
TOC - «Há uma quantidade enorme
de gente entre os ricos e os pobres:
os que trabalham sonhando em vir
a enriquecer e temendo ficarem
pobres. É a esses que devemos lançar mais impostos, cada vez mais,
sempre mais! Esses, quanto mais
lhes tirarmos mais eles trabalharão para compensarem o que lhes
tirámos. É um reservatório inesgotável.» Este terá sido o conselho de
Jules Mazarino, primeiro ministro
de França a Jean-Baptiste Colbert,
ministro de Estado e da Economia
durante o reinado de Luís XIV, no
século XVII. Este é o retrato, em
muitos aspetos, do Portugal atual?
Cidália Lopes – O imposto é acima de tudo um fenómeno social e,
MAIO 2014
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neste sentido, é importante contextualizar as duas realidades. Na
tributação renascentista, o monarca tinha o poder absoluto sobre
todas as classes sociais: a nobreza,
o clero, a burguesia e o povo; e as
duas primeiras gozavam de privilégios económicos e sociais, com
repercussão na questão fiscal: clero e nobreza não pagavam impostos (diretos). Resta que a obrigação
de pagar tributos só à burguesia e
ao povo cabia! Dupont de Nemours
refere a este propósito: «Custará
a acreditar que tenha bastado ser
rico para se tornar nobre, e tornar-se nobre para deixar de pagar,
de tal modo que só há se não uma
única forma de escapar ao imposto: é fazer fortuna.» Neste contexto, considero o conselho de Jules
Mazarino a Jean-Baptiste Colbert
um conselho sábio… Se isto é o retrato do Portugal atual? Eu diria
que existem semelhanças, mas não
menos diferenças…
TOC – Por exemplo…
C. L. - A fiscalidade renascentista não possuía os atributos básicos
do imposto moderno, em especial,
a igualdade fiscal e a generalidade,
uma vez que isentava do ónus fiscal algumas classes sociais. Mais
ainda, na economia renascentista
o setor agrícola era predominante.
Existia um forte autoconsumo, o
que trazia dificuldades acrescidas
na tributação do rendimento.
Hoje, os constrangimentos da tributação são de outra natureza. A
política fiscal atual encontra-se limitada pela prossecução de metas
orçamentais e por constrangimentos legais e económicos, próprios
dos espaços económicos integrados. Acresce que a globalização e o
aparecimento de novos fenómenos
económicos e de novas relações
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«Não é através de um prémio, e muito menos
da probabilidade de receber um automóvel,
que o contribuinte se deve sentir motivado
para pagar os seus impostos.»

com o imposto, por si só já bastante complexos, têm tornado o processo de tributação uma “missão
quase impossível.” Refiro-me, por
exemplo, à tributação do ambiente,
tributação do comércio electrónico, tributação de novos produtos
financeiros...
No que respeita ao consumo, e sendo o IVA um imposto de matriz comunitária, existe uma liberdade

muito condicionada da parte dos
Estados. Por exemplo, não podemos
tributar consumos de luxo com taxas agravadas. Esta tributação poderia ser uma forma de conseguir
aumento de receitas fiscais e, em
simultâneo, soluções fiscais mais
equitativas. Resta, assim, o rendimento. Importa referir que, desde sempre, foi mais difícil tributar
capital do que trabalho, desde logo
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Estado de hoje devesse repensar
as suas fontes de financiamento e
diversificar as mesmas, através de
uma gestão estratégica dos seus recursos e do seu património, mesmo
sabendo que tributar trabalho continua a ser, também hoje, um «reservatório inesgotável»…

porque o fator capital é móvel. Mais
ainda: na atualidade, os países que
não têm capacidade para gerar riqueza internamente têm de ter, forçosamente, capacidade para atrair
investimento estrangeiro. Uma das
formas é através da criação de regimes fiscais atrativos, no limite não
tributar, de todo, o capital. Este é
um problema difícil de ultrapassar,
pois tributar o trabalho é a forma

mais fácil e segura de obter receitas
fiscais.
Hoje, «equilibrar as finanças públicas» é a palavra de ordem e os
impostos são a fonte de financiamento mais relevante e quase exclusiva dos governos, ainda que não
a única. Este é o problema! Na fiscalidade renascentista, os impostos
não eram a única, nem a principal,
fonte de financiamento…Talvez o

TOC – É facilmente percetível que
a maioria dos cidadãos tem a ideia
de que o Estado é um mau gestor
das verbas obtidas com a cobrança de impostos. Esta ideia mina a
confiança nas instituições e pode
ajudar a justificar a fraude e evasão
fiscal?
C. L. – Hoje, a teoria tradicional
da evasão continua a ser o suporte
para explicar o fenómeno, mas não
é a única. Na realidade, existem outros fatores que o contribuinte tem
em conta na sua decisão de cumprir
ou não cumprir, entre eles, o comportamento dos pares e a confiança
nas instituições públicas e no Estado, os quais explicam, em grande parte, a moralidade tributária.
Portugal tem um nível de moralidade fiscal baixo, quando comparado com outros países, como os
nórdicos, por exemplo, sendo que é
a confiança nas instituições públicas, neste caso a falta dela, o fator
que mais explica o valor reduzido
de moral tributária dos portugueses, segundo estudos publicados
recentemente… Os contribuintes
sabem que têm de pagar impostos,
mas gostariam de conhecer a sua
repercussão social e económica!
É necessário as instituições apostarem mais na divulgação da informação, por forma a um melhor
entendimento da aplicação dos recursos públicos.
TOC – Em tempos de crise a resistência ao cumprimento das obriMAIO 2014
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gações fiscais tenderá a ser maior.
Surpreende-a, mesmo assim, o volume de cobranças coercivas que a
máquina tributária, ano após ano,
tem conseguido cobrar?
C. L. - Nos últimos anos, assistiu-se a um processo de modernização
da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT). Dou especial destaque à
simplificação do processo de cumprimento das obrigações fiscais,
nomeadamente a sua desmaterialização. Apostou-se, em simultâneo,
num quadro de pessoal qualificado,
o que contribuiu para uma maior
eficácia na cobrança. O aumento
das obrigações acessórias impostas
aos contribuintes permitiu também
um conhecimento prévio e mais
atempado da sua situação fiscal por
parte da AT, o que conduziu a maior
rapidez na sua atuação, evitando
muitas situações de prescrição da
dívida fiscal. Por isso, não é de sur-
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preender que os resultados apresentados pela AT para a cobrança
sejam positivos e crescentes.
TOC – A litigiosidade fiscal tem
assumido proporções preocupantes. O valor agregado dos processos pendentes em tribunal em 2013
rondaria os 6 500 milhões de euros.
Que razões encontra para este cenário: agressividade excessiva do
fisco, desequilíbrio entre direitos e
deveres do contribuinte…
C. L. – A primeira razão assenta na
complexidade do nosso sistema fiscal e na falta de estabilidade legislativa, associadas a uma cultura de
não punição do contribuinte infrator. Neste contexto, os litígios entre a AT e o contribuinte só podem
aumentar. Segundo dados recentes
do Observatório da Competitividade Fiscal os principais fatores para
manter ou captar investimento es-

trangeiro, evidenciados pelas empresas inquiridas, continuam a ser
o «funcionamento eficaz dos tribunais» (55 por cento), a «estabilidade legislativa» (38 por cento) e a
«menor carga burocrática» (35 por
cento). No que diz respeito à justiça tem havido muitos progressos na
resolução de litígios, com o recurso
ao tribunal arbitral. Quanto à estabilidade legislativa, a introdução de
uma cláusula de estabilidade fiscal,
à semelhança do que acontece noutros países, poderia ser uma aposta
para Portugal. Vejamos, por exemplo, a recente reforma do IRC, a qual
acabou de ser publicada - sem cláusula de estabilidade fiscal - com um
conjunto substancial de alterações.
Está prevista a entrada em vigor
da nova diretiva da contabilidade.
É uma diretiva de opções, é certo,
mas pode trazer mudanças na contabilidade e, consequentemente, no
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«O grande desafio dos sistemas fiscais contemporâneos
é a procura de soluções fiscais justas e igualitárias
e, ao mesmo tempo, simples e competitivas.»

IRC. Não podemos esquecer ainda
que o peso dos regimes transitórios
traz complexidade acrescida. Desta forma, os litígios entre a AT e o
contribuinte só podem aumentar…
TOC - «Fatura da sorte» ou benefício fiscal em sede de IRS para
quem pedir fatura com NIF sobre
bens e serviços de alguns setores,
foram duas das medidas colocadas
no terreno no sentido de combater
a fraude e evasão fiscal. São apostas
na direção certa?
C. L. – A «Fatura da Sorte», por um
lado, incentiva os contribuintes a
pedir e a comunicar as faturas à AT
e, por outro, aumenta e “asfixia” os
contribuintes com mais custos burocráticos e de contexto. O benefício
fiscal de 15 por cento do IVA suportado não teve expressão na economia portuguesa, segundo dados de
2013, pois tratou-se, no meu ponto
de vista, de um valor pouco significativo no IRS a pagar (é percentagem muito baixa e o benefício está
limitado a alguns setores de atividade). Estes resultados são bem reveladores do peso que os custos de
contexto podem ter na decisão final
do contribuinte. Ao optar pela sorte do contribuinte estamos a optar
pela forma mais rápida e popular
de fazer cumprir um dever de cidadania (pedir a fatura). Em última
análise, o prémio pode ir para um
contribuinte que só tenha pedido a

fatura uma vez e, por sorte, foi premiado com o dinheiro dos impostos
dos contribuintes que, por regra,
pedem fatura e cumprem. Penso
que não é através de um prémio, e
muito menos da probabilidade de
receber um automóvel, que o contribuinte se deve sentir motivado
para pagar os seus impostos. O prémio em si também não gera consensos. Se o governo se inspirou
na estratégia brasileira para lançar
esta iniciativa também poderia ter
tido em conta os prémios atribuídos
em sorteio no país em causa - por
exemplo, bilhetes gratuitos de futebol («Nota Show de Bola» e «Nota
Bate um Bolão»), bilhetes gratuitos
para museus, cinemas, espetáculos
(«Nota Fiscal Show»). Neste caso, o
Estado não gasta, antes aproveita o
seu património e os seus recursos.
Numa época de crise e de aumento
de impostos, em que se pede tantos
sacrifícios aos contribuintes, o Estado deve também dar o exemplo.
Enquanto contribuinte, não me
agrada nada que os meus impostos estejam a ir para automóveis de
luxo, mas não me indignaria tanto
se os prémios fossem bilhetes de
cinema, de teatro, de museus ou
de futebol. Estas medidas têm um
efeito positivo, não nos devemos
esquecer disso. Fazem com que o
contribuinte peça fatura, o que de
outra forma não faria. Agora se me
perguntar: prémio ou benefício fis-

cal? Inclino-me mais para o benefício fiscal… não seria mais acertado um alargamento aos setores de
risco e um aumento da percentagem de dedução? Pelo menos, esta
medida seria generalizada e atingiria todos os contribuintes e não só
aqueles que tiveram sorte.
Mas, para combater a evasão e
fraude fiscal a aposta tem de ser,
forçosamente, no sentido de mais
recursos qualificados. Portugal
possui, como é sabido, um índice
de cobertura dos mais baixos da
OCDE, ou seja, o número de inspetores sobre o total de funcionários
da AT, é de 11 por cento, quando a
média é de 29 por cento. Espanha
apresenta 27 por cento e a Finlândia 45 por cento, segundo dados de
2012. A ideia é trazer mais contribuintes para dentro do sistema, em
vez de sobrecarregar os que já estão no sistema com mais custos de
contexto.
TOC - Em 2008 publicou o livro
«Quanto custa pagar impostos em
Portugal», que teve assinalável
visibilidade e venceu, inclusive,
o Prémio Prof. Sousa Franco. De
2008 até hoje, qual a perceção que
tem sobre o tema? As crescentes
alterações e complexidade legislativa têm conduzido a um constante
crescimento dos custos de cumprimento?
C. L. – É verdade, o livro «Quanto
custa pagar impostos em Portugal?» destacou-se enquanto estudo
académico, já que prendeu a atenção
mediática do cidadão comum, pois
para todos os contribuintes pagar
impostos custa muito…. Não imagina o número de TOC que hoje me
pergunta, nas formações da OTOC,
quando é que volto a repetir o estudo porque agora é que seria oportuno! Isto quer dizer alguma coisa…
MAIO 2014
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Quando realizei o meu estudo, em
2007, ainda não havia a fatura da
sorte nem o benefício fiscal em IRS
de 15 por cento do IVA suportado…
Basta pensar na quantidade de faturas que cada contribuinte pede diariamente e arquiva, para concluir
que hoje os custos de cumprimento
do IRS são seguramente maiores.
Por sua vez, do lado das empresas,
os principais determinantes dos
custos de cumprimento à época foram a dimensão e a complexidade
fiscal. Penso que hoje os resultados
não seriam muito diferentes. A cada
vez maior necessidade de receitas
fiscais, conjugada com a crescente complexidade em tributar os fenómenos económicos atuais, já de
si complexos, só pode conduzir a
leis fiscais também elas complexas,
com medidas antiabuso complexas.
É um ciclo vicioso! Complexidade
gera mais complexidade.
TOC - A crescente complexidade
pode ser amiga dos TOC, no sentido
de os contribuintes terem necessidade de se socorrerem cada vez mais de
profissionais especializados?
C. L. – No caso dos TOC, a minha
convicção vai no sentido de que
nem sempre é possível repercutir o valor da complexidade fiscal
nos honorários cobrados aos seus
clientes… A crise e a atual conjuntura económica não o permitem!
Por isso, a complexidade fiscal
é, acima de tudo, um custo que a
economia perde! Em vez de estar
a gerir e a alocar recursos eficientemente, gera-se complexidade…
Mas, um nível mínimo de complexidade fiscal é aceitável e tem
sempre de existir. O desafio é minimizá-lo…
TOC – Há poucos dias, numa conferência da OTOC, falou sobre edu-
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PERFIL
Cidália Maria da Mota Lopes
é licenciada em Economia,
mestre em Economia Europeia e doutorada em Gestão
pela Faculdade de Economia
da Universidade de Coimbra.
É docente na Coimbra Business
School – Instituto Superior
de Contabilidade e Administração de Coimbra (ISCAC),
onde leciona na área fiscal. Foi
membro dos «Grupos de Trabalho para a Simplificação Fiscal» e para a «Política Fiscal,
Competitividade e Eficiência
do sistema fiscal em Portugal», do XVII Governo Constitucional, em 2007 e 2010,
respetivamente. É formadora
da OTOC desde o ano 2000.
Foi-lhe atribuído, pela OTOC,
o Prémio Professor Doutor
António Sousa Franco 2010,
pela obra: «Quanto custa pagar impostos em Portugal?»
É membro do Conselho Científico da Associação Fiscal
Portuguesa (AFP) e é membro
da International Fiscal Association (IFA). É autora dos livros:
«A Fiscalidade das Pequenas
e Médias Empresas – Estudo
comparativo na União Europeia» (1999); «Quanto custa
pagar impostos em Portugal?
Os custos da tributação do
rendimento» (2008); «Fiscalidade – Outros Olhares 2013
(coordenação). Integrou o
projeto «Evasão Fiscal, Fraude
Fiscal e Cumprimento Fiscal:
fatores individuais, económicos e sociais» (Projeto PTDC/
CS-SOC/102706/2008). Publica artigos científicos, com
regularidade, em revistas
científicas nacionais e internacionais, da área fiscal.

cação fiscal. Portugal é, a este nível, um país “iletrado”?
C. L. – A educação fiscal não é saber
preencher corretamente as declarações de impostos, como muitos
contribuintes respondem quando inquiridos. A educação fiscal é
mais do isso e abrange três fases: a
consciencialização dos contribuintes e da sociedade para a responsabilização pública e fiscal; o dever
de pagar os impostos; e, por fim, o
direito de conhecer e acompanhar
a aplicação dos seus impostos. Em
Portugal, a minha convicção vai
no sentido de que os contribuintes
têm noção de que os impostos são
necessários ao financiamento do
Estado - de outra forma não assistiríamos tão pacificamente a cada
aumento de impostos. O problema
coloca-se na falta de confiança na
gestão dos seus impostos. É preciso investir mais na aproximação da
relação Estado-contribuinte. Por
exemplo, na Suécia, os contribuintes são chamados a pronunciarem-se sobre como gostariam de ver os
seus impostos aplicados, colocando
em caixas na AT as suas preferências, tornando o papel do contribuinte mais ativo na relação jurídico-tributária. É algo interessante.
TOC - Este é um desafio para as
próximas décadas? Deveria começar nas escolas? E obedecer a que
parâmetros?
C. L. – O processo de educação fiscal é, como qualquer processo educativo, um processo de longo prazo.
Para aumentar a consciência fiscal
é necessário uma estratégia de
educação fiscal de raiz, assente na
formação cívica e tributária generalizada nas escolas. É necessário
ter em atenção, em primeiro lugar,
que a população de contribuintes não é homogénea, e, por isso,

é preciso direcionar devidamente
os conteúdos programáticos e as
diferentes medidas (jogos didáticos, filmes, entre outros) para os
diferentes públicos (ensino básico,
secundário ou universitário). Em
segundo lugar, tem de ser uma estratégia global que envolva toda a
sociedade e, em particular, o Ministério das Finanças e o Ministério
da Educação.
TOC - A reforma do IRC foi verdadeiramente uma reforma e introduziu as alterações necessárias e
suficientes para colocar Portugal
na rota dos grandes investimentos?
C. L. - A reforma do IRC assentou em
vários vetores. No que diz respeito
ao primeiro – competitividade e
investimento-, a Comissão reduziu
a taxa nominal de IRC, com o objetivo de tornar o IRC mais atrativo.
Porém, o aumento das tributações
autónomas e das taxas de derrama
estaduais pode colocar em causa
este objetivo. A taxa nominal diminuiu dois pontos percentuais, mas,
em simultâneo, a derrama estadual
aumentou dois pontos percentuais
e as tributações autónomas aumentaram mais ainda. A taxa efetiva
provavelmente mantém-se. Quanto ao segundo vetor – redução de
custos de contexto e litigiosidade
– embora se tenha investido muito na eliminação de autorizações
prévias, seria importante apostar
mais, no futuro, na simplificação
das declarações de imposto. Não se
justificam as mesmas exigências no
plano declarativo para uma PME e
para uma grande empresa. Pelo que
toca ao terceiro vetor- reestruturação da política fiscal internacional
- não tenho dúvidas de que o regime de participation exemption, isto
é, de isenção de lucros e dividendos
distribuídos, é uma medida necesMAIO 2014
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sária e fundamental para captar investimento estrangeiro. Neste caso,
a concorrência fiscal impunha uma
solução deste género já há algum
tempo, dado que a grande maioria
dos países na União Europeia previa regimes desta natureza.
TOC – Há quem defenda que esta
reforma será benéfica, sobretudo,
para as grandes entidades. Partilha
dessa opinião?
C. L. – Se pensar que o vetor onde
era necessário ter investido mais, a
diminuição dos custos de contexto, ficou um pouco aquém das expectativas, acrescido do facto dos
custos incidirem de forma regressiva sobre as pequenas empresas,
provavelmente não serão as PME as
potenciais beneficiadoras das alterações objeto de reforma. Ainda assim, a Comissão propôs um regime
simplificado em sede de IRC com o
objetivo de beneficiar as PME. Porém, num contexto de falta de estabilidade legislativa, e perante um
regime optativo, com coleta mínima, os custos de “mudança” assumem valores muito significativos
na percentagem global dos custos
de contexto e as empresas percecionam isso de forma cada vez mais
clara. Basta pensar na adesão ao recente regime de caixa de IVA.
TOC - Que expectativas tem relativamente à reforma do IRS? O que
alteraria neste imposto?
C. L. – No IRS é necessário, parece-me, fazer algum trabalho de
simplificação do imposto. Atualmente, o sistema português dá a
possibilidade aos contribuintes
unidos de facto de poderem optar
por serem tributados em conjunto
ou separadamente, conforme o que
lhes for fiscalmente mais benéfico.
O mesmo não acontece com os su-
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«Para aumentar a consciência fiscal é necessário
uma estratégia de educação fiscal de raiz, assente
na formação cívica e tributária generalizada nas escolas.»

jeitos passivos casados, os quais
são obrigatoriamente tributados
em conjunto, sem possibilidade
de opção. Situações fiscais iguais
têm tratamento fiscal diferente,
o que não é desejável do ponto de
vista da neutralidade. O sistema de
tributação separada só tem vantagens, no plano administrativo e da
simplificação, como me ensinou o
Professor Dr. Xavier de Basto, se
for introduzido em conjunto com
uma melhor aproximação do valor das retenções na fonte de IRS
ao imposto a pagar devido “no final”, o que permitirá dispensar os
contribuintes da entrega da declaração de IRS, libertando recursos
para os setores de risco. É necessário reduzir as taxas e os escalões
de IRS, bem como eliminar muitos
dos benefícios fiscais existentes,
que não são usados pela maioria
dos contribuintes. Estas soluções
têm de ser pensadas em conjunto
e não de forma isolada. De outra
forma, é preferível manter as soluções fiscais atuais, poupando,
desta forma, mais custos aos contribuintes e ao sistema. A este propósito, posso dizer que quando fiz
parte do Grupo da Simplificação
Fiscal, coordenado pelo Doutor
António Martins, a Comissão tinha a seu cargo medidas de sim-

plificação para os pequenos contribuintes, em especial, analisar
a possibilidade de introduzir um
regime semelhante ao regime dos
módulos, em vigor em Espanha. A
Comissão concluiu que o regime
simplificado em Portugal constituía, no plano da simplificação,
uma solução superior ao regime
dos módulos, pelo que optou em
favor da estabilidade fiscal.
TOC - Dados recentes do INE mostram que o Estado arrecadou em
2013 qualquer coisa como 57,8 mil
milhões de euros em impostos
(34,9 por cento do PIB). Cada português terá pago, em média, 5 500
euros. Este exacerbado esforço fiscal tem funcionado como um travão ao crescimento ou, como ainda
há poucos dias referiu o ministro
da Economia, o calcanhar de Aquiles estará sobretudo na má gestão?
C. L. – O aumento da carga fiscal
reduziu, como todos sentimos, o
rendimento líquido disponível,
logo o consumo interno. E, sem
consumo interno não pode existir
um crescimento sustentado, pois,
o crescimento económico apoiado
exclusivamente nas exportações
ficará demasiado exposto às oscilações da economia externa e do
mercado internacional. O tecido
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empresarial português é constituído essencialmente por microempresas e PME (99 por cento), e
estas dependem, na sua maioria,
da dinâmica do mercado interno,
logo estão mais sensíveis ao aumento da carga fiscal e à diminuição do rendimento das famílias.
Não podemos, portanto, ignorar
os efeitos de um nível de fiscalidade elevado no crescimento da
economia… A má gestão dos recursos públicos e do património
do Estado é outra questão. Merece reflexão e atenção da parte de
quem gere.
TOC - «O capital no século XXI»,
de Thomas Piketty, economista francês, foi o livro mais vendido durante várias semanas na

Amazon. Trata das desigualdades
económicas em 20 países, desde
o final do século XVIII. Este interesse por uma obra de 700 páginas de economia é o prenúncio de
que as pessoas estão cada vez mais
atentas à crescente concentração
da riqueza nas mãos de uma minoria? As disparidades a este nível são o grande problema económico e político atual e o embrião
para futuras e sérias convulsões
sociais? Há antídotos para este
problema?
C. L. – Não contribuí para esse top
de vendas porque ainda não adquiri o livro, mas posso dizer que
são os efeitos positivos da crise. As
pessoas estão cada vez mais interessadas em saber onde se concentra o dinheiro, para onde vão os

seus impostos, como funcionam
os mercados. A própria comunicação social incentiva isso, pois o
destaque que é dado à informação
económica, financeira e fiscal é
cada vez maior. Soluções para o
problema das desigualdades sociais? Em matéria fiscal, como
em tudo na vida, não existem soluções óptimas, existem, antes,
opções que se tomam em função
dos limites e dos constrangimentos da realidade envolvente. Diz a
teoria que, para a correcção das
desigualdades sociais, a progressividade das taxas é condição essencial. O grande desafio dos sistemas fiscais contemporâneos é a
procura de soluções fiscais justas
e igualitárias e, ao mesmo tempo,
simples e competitivas. 
MAIO 2014
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Da terra vieste, à terra regressarás
«Iniciativa Privada» realizou-se em Santarém

F

alar de agricultura é, naturalmente, sinónimo de falar do Ribatejo,
uma região com um pendor agrícola muito forte. Parece consensual que
a melhoria da imagem do Ribatejo se
deve, em boa medida, à agricultura. Esta
foi uma das conclusões que transpirou da
Sala Lezíria do Santarém Hotel, o palco
de mais uma sessão do ciclo de conferências «Iniciativa privada – A economia, as
empresas e o sistema fiscal», que se realizou a 6 de maio, perante cerca de meia
centena de técnicos oficiais de contas.
Depois das boas vindas dadas por Arsénio Reis, diretor adjunto da TSF, Domingues de Azevedo alertou para o facto de se estarem a «descurar questões
fundamentais no âmbito da sustentabilidade de gestão» e que influenciam, for-

temente, a organização das empresas.
O Bastonário não esquece os que na
União Europeia utilizaram o argumento
da contabilidade como um fardo dispensável, defendendo antes que esta ciência
«é a melhor defesa das empresas». Crítico de uma «fiscalidade insaciável» que
não olha a meios para obter receitas, o
Bastonário argumenta que «temos uma
fiscalidade ao serviço da política, em vez
de termos uma política fiscal». Inverter o
paradigma instalado é o caminho defendido por Domingues de Azevedo.
Uma miragem
chamada «oásis agrícola»
O empresário João Coimbra foi o primeiro convidado a desfilar pelo Santarém
Hotel. O proprietário da João Coimbra

Arsénio Reis, Domingues de Azevedo e João Coimbra
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Herdeiros não acredita que estejamos a
viver um oásis agrícola, nem que a agricultura vá salvar o país. As lacunas estão
bem identificadas. «A agricultura portuguesa é estruturalmente deficitária. É de
subsistência e tem dificuldades em resistir», disse o também dirigente da CAP. O
desleixo e o abandono a que são votados
muitos dos nossos campos, tornando-se
pasto fértil para as chamas, é uma das
críticas que Coimbra deixa, repartindo
culpas entre particulares e políticos.
Para João Coimbra os responsáveis
pela agricultura portuguesa devem por
os olhos nas economias desenvolvidas
que possuem um setor primário robusto. «Capacidade de alimentar o país
e capacidade para exportar», são as
prioridades elencadas pelo empresário
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da região da Lezíria. Ao nível da fiscalidade, promover a entrada de capitais
próprios nas empresas e um mais fácil
acesso ao crédito bancário são medidas
urgentes a empreender. Com uma capacidade de argumentação muito acutilante, o empresário defende que «o país
para mudar e sair da crise deve ter uma
agricultura diversificada e intensiva». A
Política Agrícola Comum, a célebre PAC,
também tem «culpas» no cartório até
porque, defende João Coimbra, «entrámos num comboio a alta velocidade».
António Marinheiro Miguel foi o técnico
oficial de contas porta-voz dos profissionais da região. Natural de Almeirim,
definiu-se, humildemente, como um
«fraco orador», mas aceitou o «ousado
convite» para subir ao púlpito. O peso
dos impostos nos contribuintes e nas
empresas dominou a sua intervenção.
Recuou até ao século XVII e lembrou a
teoria do «pato depenado» de Colbert,
o ministro das Finanças de Luis XIV, um
monarca conhecido pelas suas excentricidades com o vil metal. O profissional
ribatejano mostrou-se esperançado que
dentro de uma década o «país possa
respirar mais fundo». Já sobre o trabalho dos profissionais da contabilidade e
da fiscalidade, Marinheiro Miguel referiu
que «os TOC elaboram mapas repetidos, quando apenas temos um Estado.
A nossa burocracia é assim», disse, resignado. A administração fiscal não ficou
isenta de reparos. «O fisco de aplicador
passou a ser fiscalizador das normas, o

que fez com que passassemos a ter um
sistema de administração privada de impostos».
Hugo Neutel, editor de economia da TSF,
moderou o debate após a pausa para café
e não podia ter lançado como mote uma
pergunta mais desafiante: a agricultura é
uma oportunidade ou uma fatalidade?
António Campos, presidente da comissão executiva da NERSANT, apontou
de forma sistemática os problemas que
se colocam às empresas: difícil financiamento, deficiente apoio do Estado,
precaução por parte das entidades bancárias, sem esquecer o atraso no pagamento dos fundos comunitários. O não
resultado não podia ser outro: «atrofia
financeira nas empresas».
«Ser empresário em Portugal não é
fácil», desabafou o ex-deputado, que
apontou o dedo aos «elevados custo de
contexto». A desconfiança do Estado é
outro entrave, mas Campos defende que
a iniciativa privada é que deve ser o motor da economia. O ensino do empreendorismo nas escolas é uma medida que
o orador entende deve ser introduzida.
Sem tecnologia não há rentabilidade
Luís Mira é uma figura bem conhecida
do mundo agrícola e dos empresários
do setor. Dirigente há vários anos da
CAP, defende que «a agricultura está
na moda, como a corrida ou o andar de
bicicleta». O secretário-geral da Confederação dos Agricultores afirma que o
setor está numa «fase de contraciclo»,

como uma recuperação visível nos últimos três anos, mas preconiza que a
transformação agrícola deu-se há muito
mais tempo, quase de forma silenciosa.
Os elogios às qualidades das terras ribatejanas são muitas. «A Lezíria é a melhor terra do país», diz. Mas só esse atributo não é suficiente. Sem uma evolução
e adaptação tecnológica apropriada
pouco se avançará, bem como se não se
agilizarem as questões burocráticas que
caso se mantiverem podem fazer perigar o potencial agricola do país. «Quem
prescindir da tecnologia terá dificuldade
em tirar rentabilidade da terra», remata.
Fernando Duarte, presidente desde o
ano transato da Associação Comercial
e Empresarial de Santarém, não irradia
otimismo. Longe disso. Vê o «comércio estagnado» e os comerciantes mais
antigos a fecharem os seus negócios e
a serem substituídos por um comércio
mais moderno e mais dinâmico. A proximidade com Lisboa, não mais de 70
quilómetros, faz com que «faltem lojas
ancora», para atrair consumidores e visitantes. «Lamento dizer isto, mas não
há uma estratégia de vendas nas nossas
cidades. Não temos sabido vender o
nosso Ribatejo».
A pequena luz de esperança reside no
quadro comunitário 2014/20 que, acredita, «talvez seja a nossa única tábua de
salvação». Até lá, a solução é resistir, até
porque, lembra, o «comércio é sempre o
último a reagir à recuperação».
Francisco Zambujinho, membro da En-
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António Marinheiro Miguel

António Campos

Fernando Duarte

tidade Turística do Alentejo e do Ribatejo, ocupou boa parte da sua intervenção
procurando justificar as questões relacionadas com a bicefalia da associação que
integra, por incluir duas regiões. Zambujinho admitiu que o turismo rural «explodiu no Alentejo», mas não perdendo de
vista o Ribatejo, entende que há todo um
mundo por explorar no «turismo náutico,
equestre e da natureza».
O Bastonário aproveitou a sessão de encerramento para lançar um olhar sobre o
país e sobre a política fiscal. «Quem domina a economia são os grandes grupos

económicas e a reforma do IRC foi disso
prova. 700 a 800 milhões de euros foram
direitinhos para o bolso dos grupos económicos», disse. Sem se se deter, Domingues de Azevedo contesta os «modelos
de simplificação» que, na sua visão, são
«presentes envenenados» e meras «formas de encapotados aumentos fiscais». A
centralização de todas as decisões do governo, com a informação a ser setorizada,
em vez de ser partilhada entre organismos, em prejuízo do trabalho dos TOC, foi
outro aspeto salientado pelo Bastonário.
António Mourão Lourenço, subdiretor

da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Santarém, abordou, na intervenção
derradeira da conferência, a ligação entre
as empresas e o ensino superior. «As empresas são a norma a que o ensino superior
tem de se adaptar», referiu, destacando
que deve existir «qualificação recíproca de
ambas as partes». O conhecimento adquirido no ensino superior é visto pelo docente
como um «fator de competitividade, dinamismo económico e inclusão social». 

Francisco Zambujinho

Luís Mira

António Mourão Lourenço

Funchal recebe «Iniciativa Privada»
No hotel Vidamar, a 13 de junho
O ciclo de sessões «Iniciativa Privada»
prossegue no dia 13 de junho, no Funchal, no hotel Vidamar. À semelhança do que aconteceu no Porto, Évora,
Braga e Santarém, empresários, fiscalistas, docentes e TOC da Região Au-
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tónoma da Madeira estarão presentes
para o debate que se exige sobre temáticas relacionadas com a economia,
a fiscalidade e a contabilidade. O programa e as inscrições estão disponíveis
no sítio da Ordem.

Fotos e vídeo disponíveis
no Flickr e no Canal OTOC
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Domingos Pereira, João Carvalho, Domingues de Azevedo e Maria José Fernandes

Portugueses preferem a evasão à revolta fiscal
2.ª Conferência de Contabilidade e Fiscalidade, decorreu em Barcelos

N

o dia 9 de maio, cerca de 200 pessoas lotaram o recém-estreado
auditório António Tavares do polo
de Centro de Jogos Digitais do Instituto
Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), em
Barcelos, para assistir à 2.ª Conferência de
Contabilidade e Fiscalidade. O Centro de
Investigação em Contabilidade e Fiscalidade (CICF) do IPCA e a Ordem dos Técnicos
Oficiais de Contas juntaram esforços para
um evento onde se abordaram temáticas
plenas de oportunidade e atualidade.
João Carvalho, presidente do IPCA, fez as
honras da casa, proferindo a intervenção
inicial. «Esta é uma instituição que não se
dedica apenas a dar formação, mas que
quer ter um papel de abertura à comunidade. Queremos que Barcelos seja conhecida,
para além da cidade do galo e do vinho,
como a cidade do IPCA», disse.
Em representação do edil da cidade de
Barcelos, esteve Domingos Pereira, vice-presidente da Câmara Municipal local.
O autarca mostrou-se «disponível para
cooperar com a grande instituição que é
o IPCA», realçando o seu papel na «produção de conhecimento e na formação de
especialistas.» Domingos Pereira destacou
o papel da Contabilidade e da Fiscalidade,
«dois conceitos chave para o êxito de qualquer entidade pública. Só podemos tomar
boas decisões, com boas informações».
O vice-presidente da autarquia identificou
ainda a «crise de confiança na relação entre

governantes e governados», a «burocracia» e
as «conflitualidades normativas» decorrentes
da produção legislativa, tendo manifestado
reticências sobre se a cidadania atual se desenvolve em toda a sua plenitude.
Domingues de Azevedo começou por elogiar
o «duplo esforço» protagonizado pelos profissionais presentes em Barcelos. «Subtraíram
um dia de trabalho à sua atividade, numa
altura especialmente exigente, e aceitaram
o desafio de assistir a um debate sobre uma
nova perspetiva da contabilidade e da fiscalidade». O Bastonário relembrou que tem sido
preocupação da Ordem abordar «a dimensão global das temáticas relacionadas com a
profissão», não descurando a sua envolvente
científica e social. Sobre o título da conferência, «Qualidade, Cidadania e Transparência»,
Azevedo classificou-o como «uma escolha
feliz», precisamente num momento em que
«aumenta a consciência do imposto e do seu
efeito na vida social», em contraponto com «o
período da ditadura, em que era crime falar
de impostos. Não nos podemos acomodar ao
silêncio», acrescentou. «É bom que fique claro
para todos que, sem empresas, não há impostos e sem cidadãos não há receitas.» Para
concluir, o responsável máximo pela entidade
reguladora da profissão elogiou os «passos
promissores que estão a ser dados na definição da contabilidade pública» e criticou severamente a «falta de rigor e transparência
no exercício da causa pública.» Domingues
de Azevedo reclamou para a contabilidade

um papel de protagonismo que teima em não
ter: «A contabilidade continua a ser um outsider para quem decide. Continua a imperar
a dimensão económica, quando a empresa
vai muito para além disso. Subordinar a contabilidade da empresa à economia é um erro.
Esta é uma lógica que a Comissão Europeia
não compreendeu e que o IFAC tem, e bem,
realçado».
Maria José Fernandes começou por destacar a presença no anfiteatro de Barcelos
de agentes oriundos de diversas áreas profissionais, mas «unidos com o mesmo propósito». A diretora do CICF referiu que no
«contexto contemporâneo de crise» é fundamental a «resposta dos investigadores e
do Estado», tendo ressalvado a importância da ética profissional e da transparência.
«Faço votos para que no próximo ano realizemos a terceira conferência, mas de preferência com temas mais leves», concluiu.
CNC contra «máxima
harmonização»
«Novas diretivas europeias em matéria
de Contabilidade e Auditoria» foi o tem
proposto para o primeiro painel da sessão. Avelino Antão, docente universitário e
membro do Gabinete de Estudos da OTOC,
moderou o debate e, mesmo antes de passar a palavra aos oradores, foi adiantando
que a nova diretiva comunitária «permite
um retrocesso no que era previsível para a
aproximação das NIC.»
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Avelino Antão

Maria Isabel Castelão Silva

Rodrigues de Jesus

Maria Isabel Castelão Silva apresentou a
perspetiva da Comissão de Normalização
Contabilística (CNC) sobre a nova diretiva
comunitária. Depois de ter passado em revista as razões que levaram ao nascimento do normativo, focou-se nos principais
objetivos que o mesmo se propõe atingir,
sendo aí de destacar «a redução dos encargos administrativos» e «a aplicação e
regras de contabilidade simplificadas para
as PME», bem como «aumentar a clareza
e comparabilidade das demonstrações financeiras», entre outros desideratos.
Analisando com mais pormenor a diretiva
n.º 34/2013, a vice-presidente da CNC defendeu que «a visão da Contabilidade como
um ”fardo administrativo” não é adequada,
uma vez que se ignoram os benefícios e o
valor acrescentado à gestão e à economia,
bem como a dimensão de interesse público
associada.» Por outro lado, Castelão Silva
anotou ainda que a CNC não vê com bons
olhos a «máxima harmonização», uma vez
que os Estados membros têm realidades
económicas muito diferentes» e que «o
elevado número de opções para os Estados acaba por reduzir a comparabilidade.»
Cingindo-se em concreto à realidade portuguesa, esta especialista defendeu que «a
transposição da diretiva poderá implicar
acréscimo de encargos administrativos, e
não a sua redução.»
Sobre os princípios orientadores da transposição para Portugal, a vice-presidente
da CNC falou na «manutenção dos três níveis de normalização contabilística existentes – SNC, pequenas entidades e microentidades» e na preocupação de «minimizar

os custos da mudança», ao mesmo tempo
que serão «introduzidas nas NCRF as alterações decorrentes da diretiva.»

formação devem ser uma exigência e não
devem andar em função do benefício que
daí se pode retirar.»
Esclarecendo que a Ordem «não é contra a
simplificação», Domingues de Azevedo defendeu que estes são tempos que exigem
cautela, uma vez que «conseguimos travar
o monstro mas não o conseguimos eliminar. Ele continua lá, o que revela que quem
decide tem falta de informação sobre a importância da informação financeira.»
Por isso, alertou ainda o bastonário, «é
tempo de começarmos a refletir sobre a
contabilidade numa ótica de futuro. Ou
seja: a grande vantagem da contabilidade
é a de, a partir do passado, ter a capacidade de construir o futuro.»
Rodrigues de Jesus, vice-presidente da
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas
(OROC), apresentou uma visão diferente
do problema. «Na auditoria, é tudo cada
vez mais complexo. A 8.ª diretiva veio impor o aprofundamento de uma série de
regras, apesar de não ter trazido significativas imposições para o nosso trabalho.»
Recordando que a OROC já adotou «um
código muito exigente do IFAC», este especialista antecipou que «ainda vamos ter
muito que trabalhar para transpor a diretiva. Ela vem alterar coisas que já temos
hoje na 8.ª diretiva e que são, sobretudo,
dirigidas às entidades de interesse público.
Proíbe, por exemplo, uma série de serviços
para garantir a independência.» Por outro
lado, anotou ainda ao orador, «uma das
novas obrigações do auditor diz respeito
ao facto de ter de se pronunciar sobre a
continuidade ou não da empresa.»
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Diretiva «sofrível»
Depois da visão de quem tem a responsabilidade de adotar os normativos à realidade nacional, nada melhor do que escutar
aqueles que, no terreno, trabalharão diariamente com as novas normas. A posição
da OTOC foi explicada por… Domingues de
Azevedo. Nem mais. O bastonário foi direto
ao assunto e classificou a diretiva como «sofrível» e geradora de «alguns retrocessos
nos aspetos organizacionais.» Por exemplo,
sublinhou o responsável máximo da Ordem,
«desvaloriza a análise do estudo financeiro
das empresas e a relevância que essa mesma análise pode ter.» Por outras palavras,
referiu, «não estamos mais ricos, não estamos mais pobres, mas perdemos tempo.»
Domingues de Azevedo deixou ainda vários alertas. «A ideia de que não era necessária organização foi um conceito peregrino que teve pernas para andar dentro
da Comissão Europeia e chegou a ser defendido por Durão Barroso. Ainda bem que
os Estados, sobretudo os mais pequenos,
bateram o pé. Alguém se lembrou de dizer
que era necessário cortar nos gastos das
empresas porque elas têm que sobreviver.
Mas sobreviver com que custos e como?»,
interrogou-se o bastonário da OTOC para
quem «a grande vitória para as PME foi a
de, precisamente, manterem a importância
da Contabilidade, até porque «temos um
Estado com um apetite voraz.» E porquê?
Porque «a natureza e o resultado da in-
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José Roriz

António Carlos dos Santos

Com as novas regras que se avizinham, o
também membro do GEOTOC defendeu
que «o mercado da auditoria passa a ser
praticamente todo o espaço europeu, situação que hoje é mais difícil, uma vez que
existem muitos entraves.» Feitas as contas, Rodrigues de Jesus acaba por concluir
que, como «os auditores precisam de trabalhar, estas alterações serão boas. Mas,
como tudo, terão os seus custos.»

grande dependência das empresas em relação a esses técnicos.»
Domingues de Azevedo deixou ainda mais
uma novidade: «Os nossos estatutos já foram aprovados pela troika. Vamos aguardar e ver se o Governo os envia para a
Assembleia da República.»

Juntar TOC e ROC
numa única Ordem?
Feitas as intervenções, Avelino Antão deixou mais uma pista para reflexão: «A contabilidade é como um espelho retrovisor
que nos mostra o caminho que já foi percorrido, mas deve ser nossa ambição que
a contabilidade seja uma espécie de GPS.»
Antes ainda da pausa para almoço, e após
o repto lançado pelo moderador, Domingues de Azevedo deixou mais algumas
notas importantes: «Sem contas não há
transparência e sem contabilidade não há
contas. TOC e ROC concorrem de forma
significativa para a transparência. Justifica-se termos duas profissões dentro da
mesma área? O futuro pode passar por
termos apenas uma única entidade reguladora», afirmou o bastonário da OTOC
para quem continua a haver futuro e espaço para os profissionais da contabilidade:
«Pressupondo uma sociedade com valores
e regras, teremos obrigatoriamente contas. Hoje, já não é qualquer um que cumpre
as obrigações das empresas, o que exige
técnicos especializados. Não posso prever
o futuro, mas parece-me que haverá uma

Consciência fiscal e esoterismo
O segundo painel do dia contou com a
moderação de José Soares Roriz, diretor
de finanças de Braga. «A ética, a cidadania e a educação fiscal» foram os tópicos
propostos para os oradores, que não defraudaram as expetativas.
Soares Roriz defendeu que, segundo estudos recentes, a evasão fiscal portuguesa
não é das maiores, tendo salientado as
medidas de combate à fraude pioneiras
a nível mundial, como o e-fatura. Sobre a
aparente melhoria nos níveis de cumprimento fiscal, o moderador deixou no ar as
suas dúvidas: efeito da fatura da sorte ou
um novo espírito de cidadania?
Foi a deixa perfeita para António Carlos
Santos abordar a temática da consciência fiscal. O ex-secretário de Estado dos
Assuntos Fiscais e membro do Gabinete
de Estudos da OTOC definiu ser este um
«tema esotérico», o que não inviabilizou
ter aceite, sem hesitação, o convite para
intervir. O professor da Universidade Autónoma, no enquadramento concetual que
desenvolveu, aflorou as «derivações filosóficas e sociológicas» do vocábulo «consciência», a forma como a latitude e a religião
condicionam as reações, bem como o sistema de relações fiscais.

Partidário de que se aumente a consciência fiscal, Carlos Santos contestou que essa
transformação seja apenas responsabilidade dos contribuintes. «E o legislador? E
os juízes?», disse, para depois denunciar
os «fenómenos de opacidade de raiz legislativa e informática». Fruto disto emerge,
acrescentou, «uma falsa consciência fiscal
que existe devido à elevada complexidade
legislativa».
O orador desenvolveu ainda, com alguma
profundidade, os termos «ilusão», «anestesia» e «assimetria», associados à fiscalidade, destacando que «as pessoas continuam
a percecionar que pagam mais do que aquilo que recebem». Repescando um exemplo
prático do quotidiano, deixou uma curiosidade para reflexão da plateia: «Sabem que
quando fumam um cigarro estão a fumar
80 por cento de imposto?». Para finalizar,
uma alfinetada sobre a forma como a Autoridade Tributária efetua o processamento das faturas: «O que é que o fisco faz às
faturas? Só sei que o sistema está sempre
em quebra». Como representante do fisco,
José Roriz não se ficou e procurou responder às dúvidas do docente, argumentando
com o volume de trabalho que a Autoridade
Tributária tem, analisando, em média, 350
milhões de faturas por mês.
Cidália Lopes não desviou o foco em relação ao seu antecessor e abordou o tema da
educação fiscal. A autora do livro «Quanto
custa pagar impostos» propôs-se analisar
as estratégias cívico-tributárias em diversos países, acrescentando tratar-se de um
tema «muito mediático». O Brasil, com a
exibição de três vídeos disponíveis no YouTube, foi um dos casos salientados pela docente do ISCAC. «O Brasil avançou com o
programa nacional de educação fiscal. Lá
os prémios são orientados para a cidadania. A nossa fatura da sorte é uma cópia da
iniciativa brasileira», disse. Uma cópia, mas
com muitas nuances, está bom de ver. A começar pelos prémios atribuídos. A oradora
não escondeu as suas dúvidas. «Incentivar
a pedir fatura em troca de carros topo de
gama pode acontecer que, no limite, alguns
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Cidália Mota Lopes

Rafael Marques

Rita Pires

premiados não consigam suportar a manutenção do prémio ganho em sorteio».
A cada vez mais conflituosa e difícil de
gerir relação entre o Estado e o contribuinte, traduzida em mais impostos e em
desconfiança mútua, não ajuda, mas Cidália Lopes mostra-se convicta que a chave
para mudar comportamentos reside na
educação fiscal nas escolas e no processo
de aprendizagem associado, «necessariamente moroso» e com resultados que não
vão aparecer do dia para a noite.
José Roriz voltou a usar a palavra para
transmitir outro dado relevante. «Em todas as crises a dívida fiscal aumentou. Tivemos um pico em 2005, mas deste então,
estranhamente, o incumprimento tem vindo a descer», disse.

Rafael Marques defendeu que mais grave do que a corrupção é o fenómeno do
«nepotismo», «mais larvar e visceral»,
assente na «proteção por redes» e com
ramificações em todo o funcionamento da
administração pública. «Porque é que não
temos revoltas fiscais? Porque não há fenómenos como o “Tea Party” ou personalidades como Marine Le Pen em Portugal?».
Questões pertinentes, que Rafael Marques
explicou pelo baixo nível de civismo fiscal,
em que os contribuintes preferem a evasão
e a fraude, em vez de se revoltarem. Aos
que argumentam que a educação fiscal é a
varinha de condão que vai eliminar os problemas tributários, o orador contesta com
a sua teoria muito própria: «a cultura fiscal
nacional é forte, a desconfiança generalizada é que a mina, já para não falar no
recurso a amnistias fiscais que é manifestamente desmoralizador para a lógica do
cumprimento fiscal».
Metendo a foice em «fatura da sorte»
alheia, o sociólogo não se coibiu de criticar
os prémios sorteados no nosso país: «No
Brasil oferecem bilhetes para o futebol, em
Portugal oferecem carros. Cada país potencia o seu imaginário», disse. Para concluir, um alerta sobre o carater pernicioso
e de «viciação» que pode ser gerado ao
associar a fatura fiscal a uma lotaria. «Estamos a concorrer para uma economia de
consumidores viciados em faturas?». Para
cimentar a sua posição, Marques citou
uma notícia recente publicada na imprensa diária em que uma senhora recorreu à
prostituição para corresponder à compulsiva adição de comprar …raspadinhas.

Rita Pires veio falar de ética fiscal. A professora da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa contextualizou a ética
fiscal no seio da relação jurídico-fiscal, realçando depois que a ética compreende situações como o civismo e a solidariedade fiscal.
«O que pode favorecer a existência da ética fiscal no contribuinte?», questionou-se a
oradora que apresentaria algumas possibilidades de resposta: «A boa gestão e a
correta aplicação das receitas fiscais, ou
seja, a ética também do lado da administração fiscal.»
Analisando depois os indícios de «jurisdificação» das preocupações éticas no imposto, Rita Pires salientou o exemplo do
tributo sobre as transações financeiras, ao
mesmo tempo que afirmava que «começa
a haver preocupação de alguma grandes
empresas em ética fiscal, como são os casos da Volvo e da Société Générale.» Há,
contudo, um longo, mas mesmo muito longo, caminho a percorrer. O exemplo dado
pela Google, que foi acusada de práticas
agressivas e pouco claras na sua gestão
fiscal, será disso mesmo sintomático: «Alguns acionistas pretendem introduzir um
guia de comportamento fiscal, mas a administração da empresa já se manifestou
contra essa intenção.»

Estado como usurpador
de dinheiro
Rafael Marques não escondeu a sua «costela» sociológica. O docente do ISEG usou
palavras duras e de improviso, sem recurso
a powerpoint, que no final arrancariam a
mais calorosa salva de palmas da tarde.
«A educação fiscal é usada de forma desvirtuada e assimetricamente e isto explica-se com a falta de legitimidade do Estado e
os baixos níveis de confiança dos cidadãos
face ao Estado e vice-versa». Reiterando o
ponto que o âmago da questão reside no
«défice de legitimidade do Estado», Rafael
Marques justificou que «não há tradição
contratualista» em Portugal. «O Estado
é um corpo estranho, um usurpador do
nosso dinheiro e um mau utilizador dessas
verbas».
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Saber onde cortar
«Temos de saber exatamente onde cortar
e onde devemos manter ou reforçar. Cortar cegamente significa cortar no essencial
e não preservar o que deve ser preservado.» Este foi um dos recados (ou alertas),
deixado por Guilherme d’Oliveira Martins.
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Guilherme d'Oliveira Martins

Luís Viana

Mas houve mais. «É indispensável que a
administração pública seja capaz de atrair
os melhores, nas melhores condições. Não
podemos correr o risco de desqualificar
a administração pública. Não há reforma
do Estado se não tivermos em conta este
fator, porque falamos de qualidade. Doutra forma, estamos a pôr em causa a sua
sustentabilidade», alertou o presidente do
tribunal e Contas.
No entanto, para este responsável, «não
há, nem haverá reforma do Estado sem
consolidação das finanças públicas.» E é
precisamente neste ponto que o papel da
contabilidade pública é fundamental. Disse
Oliveira Martins que «a reforma da contabilidade pública, apesar de muito ter evoluído, não constitui ainda uma realidade
efetiva em todos os organismos. É importante uma reflexão sobre a contabilidade
pública», sublinhou o orador para quem
«a contabilidade de acréscimo deverá ser
o sistema dominante de informação. Sem
esta lógica não poderemos modernizar a
administração pública nem garantir a sua
sustentabilidade.»
Sublinhando depois o papel que os TOC têm
em toda este processo, - Oliveira Martins
afirmou que «a cooperação com os técnicos oficiais de contas é fundamental, sendo
o primeiro patamar para que tenhamos
boas práticas» - o presidente do Tribunal de
Contas apontou para a necessidade imperiosa de «a transparência, o rigor e a disciplina entrarem na primeira linha das nossas
ações», porque são, em seu entender, «elementos fundamentais para reforçarmos o
Estado de Direito democrático. Só assim

reforçaremos a democracia, só assim poderemos dizer aos cidadãos que o dinheiro público está sujeito a um apertado controlo.»
A gestão das finanças públicas
«Transparência e accountability na gestão
pública: o contributo das contas públicas»
foi, precisamente, o tema do último painel
do dia. Moderado por Paulo Baldaia, diretor da TSF, teve em Luis Viana, o primeiro
dos quatro oradores. O subdiretor geral do
Orçamento debruçou-se sobre «A função
da Contabilidade na Gestão Financeira
Pública», começando por sublinhar que
«existe um consenso generalizado de que é
necessário aumentar a transparência e garantir a sustentabilidade das finanças públicas.» Para isso, a gestão financeira pública deverá focar-se, em «implementar um
sistema de controlo interno que garanta a
disciplina financeira; na definição e implementação de instrumentos que estejam associados à estabilidade e sustentabilidade
das finanças públicas; e na criação de sistemas que promovam a eficiência e a eficácia
na prestação de serviços públicos.»
Numa apresentação exaustiva, Luís Viana
defendeu ainda a correlação existente entre a transparência das finanças públicas e
a sustentabilidade das mesmas, anotando
que «as demonstrações orçamentais, financeiras e outros relatórios devem representar, de forma verdadeira e apropriada,
a posição financeira, o desempenho e a
execução orçamental reportadas a determinada data» ao referir-se ao primeiro dos
pontos. Sobre a questão da sustentabilidade, Viana afirmou a sua relação com «a

capacidade em cumprir as obrigações de
correntes das políticas públicas e liquidar
os compromissos financeiros à medida que
se vão vencendo.»
O subdiretor geral do Orçamento realçou
ainda a importância do quadro plurianual
de programação orçamental, «um conjunto
de procedimentos institucionalizados para
priorizar, apresentar e gerir as receitas e
despesas numa perspetiva plurianual. Esta
metodologia permite aos governos demonstrar o impacto das políticas atuais no
médio prazo, bem como das novas iniciativas de política, sinalizar prioridades orçamentais futuras e proporcionar um melhor
controlo da despesa pública», sintetizou.
Luís Viana referiu-se ainda à implementação do sistema de contabilidade pública,
recordando, contudo, que o seu «contributo
para o alcance dos objetivos da gestão das
finanças públicas, está condicionada na sua
eficácia pela presença de elementos como
o controlo interno financeiro, auditoria interna e externa, regulação contabilística ou
mesmo o sistema de informação utilizado.»
Brasileiro e neto de portugueses, Mauro
Fridman discursou na qualidade de consultor do Fundo Monetário Internacional.
Com formação de base na área das tecnologias da informação, o seu conhecimento
foi evoluindo para as áreas da contabilidade e da fiscalidade. Não admira, por isso,
que Fridman tenha afirmado que «o papel
da contabilidade é diferenciado do papel
das tecnologias da informação na geração
de informação fiável e oportuna.»
Para este especialista, que defendeu que
«a boa estruturação do Tesouro é o segredo para um Estado forte», no contexto da
gestão das finanças públicas «o papel da
Contabilidade deve evoluir para que se torne uma função segregada das demais, mas
integrada na sua essência e fundamentos
estabelecidos nos seus princípios, instrumentos e técnicas.» Acrescentaria ainda
Mauro Fridman que «o papel da prestação
de contas deve evoluir para uma função
de controlo», anotando ainda «a Contabilidade, para além de permitir a mudança
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Mauro Fridman

Rui Rio

Óscar Figueiredo

de paradigma de gestão em base de caixa
para o de gestão em base de acréscimo,
permite estabelecer os fundamentos do
conceito de accountabilty por evidenciar
todas as transações e acontecimentos
da gestão das finanças públicas de forma
completa, e oportuna, permitindo a conformidade como primeiro passo do sistema de controlo interno.»

são tão poucos assim», é a tese que defende até á exaustão. A autarquia portuense
não era exceção. «No meu caso pessoal, na
Câmara do Porto, como não podia recompensar por via do salário, procurei motivar
pela importância do cargo que desempenhavam», disse.
Encomendou estudos para aferir onde
havia funcionários em excesso ou por
defeito e utilizou a estratégia do «entra um e saem dois ou três.» «Porque
é que não se faz isto na administração
central? Com bom senso e seriedade
resolviam-se muitos erros», disse. Para
futuros inquilinos da autarquia portuense, um recado final: «Na câmara, a despesa pública chegou ao nível que chegou por dizer-se “sim”, quando se devia
ter dito “não”».
Óscar Figueiredo, coordenador do Comité
de Normalização Contabilística Público, falou dos trabalhos em curso para a reforma
da contabilidade no nosso país. Tendo por
base «um setor público fragmentado e inconsistente em termos contabilísticos», a
Comissão de Normalização Contabilística
(CNC) procurou promover uma transformação tendo por matriz um regime em
base de acréscimo». Sobre o novo modelo
de estrutura concetual, Óscar Figueiredo
apontou como eventuais obstáculos à implementação da reforma «as tecnologias da
informação» e o papel que a Europa política
quer ter nas normas aplicadas nos países
do velho continente. No que diz respeito à
calendarização dos trabalhos e implementação da reforma, Óscar Figueiredo elencou
algumas das etapas a cumprir: em junho, a
aprovação pela CNC, até final de 2014, a di-

vulgação pública e os contributos de outras
entidades. Para o próximo ano está prevista
uma ação de sensibilização, formação e a
preparação do manual de implementação.
«A OTOC vai desempenhar um papel fundamental na promoção das capacidades
técnicas dos contabilistas quando estes forem chamados a fazer este trabalho», afirmou o membro da CNC. Para o primeiro dia
de 2016, entidades pilotos escolhidas vão
implementar a reforma a título experimental. Para 2017, está prevista a implementação integral da reforma.
João Carvalho e Domingues de Azevedo
estiveram presentes na sessão de encerramento. O presidente do IPCA congratulou-se pelo êxito da conferência e perspetivou
a reedição para o próximo ano de um
evento nos mesmos moldes, «se possível
neste local», disse. Antes disso, presumivelmente, antes das férias, o presidente
do IPCA e a sua equipa apresentarão mais
uma edição do Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses.
Domingues de Azevedo não escondeu a
sua satisfação, porque, justificou, «alguém
se começa a interessar de forma estruturada sobre estas matérias».
«Pode marcar a próxima conferência!»,
disse, sorridente, para João Carvalho. O
Bastonário prometeu que, «independentemente das resistências, dos entraves
e dos imprevistos», os obstáculos serão
vencidos e a OTOC será a «locomotiva»,
dando o exemplo para a promoção de
discussões como a que em Barcelos. 

Recursos humanos:
o segredo de Rui Rio
Rui Rio veio até Barcelos dar uma aula de
Gestão. O agora consultor de uma empresa de recursos humanos abordou os
12 anos em que esteve na liderança da segunda maior autarquia do País, dissecando
a vertente política e de gestão, sempre em
articulação. Sem nunca perder de vista as
críticas ao centralismo de Lisboa, ex- presidente da Câmara Municipal do Porto referiu
que os «ministérios acumulam ineficiências»
que podiam, facilmente, ser atenuadas. O
também vice-presidente da Assembleia
Geral da OTOC identificou uma caraterística que faz toda a diferença no exercício de
cargos públicos: «Quem é eleito diretamente fica revestido de maior autoridade. Ao
invés, um ministro, qualquer que seja, não
é eleito diretamente, mantém-se no máximo quatro anos no cargo e pode sair, por
qualquer imprevisto, em minutos». Sobre o
seu desempenho de mais de uma década
no edifício da Avenida dos Aliados, Rio elegeu os «recursos humanos como a base de
toda a instituição». Só depois vem o resto.
A escolha dos diretores foi da sua própria
responsabilidade. «A administração pública
tem profissionais de muito valor e que não
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Fotos e vídeo disponíveis
no Flickr e no Canal OTOC
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De gasto a investimento
Assembleia geral extraordinária aprovou plano de investimentos

O

plano de investimentos da Ordem a realizar em Lisboa e no
Porto foi aprovado por larga
maioria dos membros presentes na assembleia geral extraordinária realizada
a 29 de abril, em Lisboa. 132 votaram
favoravelmente a proposta apresentada
pelo Conselho Diretivo, tendo-se registado 20 votos contra e 6 abstenções.
Na reunião magna os profissionais deram ainda luz verde à proposta do Bastonário de conceder o título de membro
honorário a Carlos Alberto Afonso Rebelo. Registaram-se cinco votos contra
e três abstenções.
O presidente da Mesa da Assembleia
Geral lembrou que convocou esta reunião após solicitação do Conselho Diretivo e alertou ainda para a nota disponibilizada dias antes no sítio da OTOC,
onde tece alguns esclarecimentos sobre
o plano de investimentos, entretanto
também publicado na página oficial da
Ordem. Uma nota prévia para anunciar
a presença de dois elementos da Ordem
dos Contabilistas e Auditores de Moçambique, país onde a profissão ainda
dá os primeiros passos.
Domingues de Azevedo alicerçou a sua
exposição na base da análise financeira

e económica dos projetos em apreciação. O leitmotiv do documento foi claro
e cristalino: converter os gastos atuais
com formação em investimento, dotando o património da Ordem de mais instalações próprias, ou seja, ativos.
Património: manter sim, vender não
Tendo por base o dossiê disponibilizado com todos os números, o Bastonário esmiuçou o que muda com a luz
verde dos membros ao projeto. Só em
rendas com espaços e equipamentos,
em Lisboa e Porto, a Ordem despende
por ano cerca de 2 milhões de euros. A
própria Faculdade de Medicina Dentária, o local da realização desta reunião
magna, é alugada quinzenalmente para
acolher as reuniões livres. À pergunta
sobre porque é que não apresentou
esta proposta na última assembleia geral, o Bastonário argumentou que «os
dados mais recentes da economia mundial levam-me a acreditar que este é o
timing ideal.»
Domingues de Azevedo abordou seguidamente as instalações do futuro
centro de formação da Ordem, na Avenida Defensores de Chaves, em Lisboa,
ocupadas anteriormente por um cine-

ma (Estúdio 444), que poderá albergar
cerca de 1100 pessoas, bem como a
garagem, que servirá de apoio logístico
às iniciativas de formação. Na Avenida Gago Coutinho, situar-se-á a Casa
do TOC, projeto para o qual a Ordem
tem consignado verbas de excedentes
financeiros de há uns anos a esta parte. Relativamente às valências que este
espaço disporá, Domingues de Azevedo
declarou que «a discussão será feita no
momento certo», mas numa primeira
fase este será «o ponto de encontro dos
profissionais, durante o dia».
Mas é para a cidade do Porto, na zona
da Batalha, que está previsto o maior
empreendimento, coexistindo debaixo do
mesmo teto, a nova representação permanente, a Casa do TOC, um centro de
formação e um parque de estacionamento. «A atual representação, localizada
na Rua da Boavista, não tem dignidade
para corresponder aos anseios de 18 mil
membros». E que destino dar a estas instalações? Domingues de Azevedo não é
perentório, mas deixa uma pista: «Arrendar, talvez. Sou apologista da manutenção de património e não da sua venda».
Para estes imóveis ficarem em condições de funcionamento plenas, o inves-
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timento total estimado é de cerca de 12
milhões de euros, com o crédito externo a situar-se nos 7 milhões de euros. O
Bastonário mostra-se convicto que «em
9/10 anos serão geradas receitas brutas
que amortizarão o investimento.»
O Bastonário elenca os seus argumentos: «Os bancos têm excesso de liquidez
e só não gostam de emprestar dinheiro
a quem não lhes paga». Sobre a escolha
do timing para apresentar este projeto
ser relativamente próximo com a realização de eleições para os órgãos sociais da
OTOC, foi curto e pragmático: «As insti-

tuições são dinâmicas, as pessoas é que
as servem».
O Bastonário recuou vários anos para
lembrar os que achavam que a aquisição
por 300 mil contos da sede na avenida
24 de julho, em Lisboa, seria um «ato de
loucura». O tempo deu-lhe razão. «Demos provas no passado de boa gestão.
O património da OTOC é de 15 milhões
de euros. Orgulho-me de ter construído
este projeto sem dever nada a ninguém.»
Aos que o acusam de megalomania,
responde: «Não estou a pedir à AG
para delapidar, mas para enriquecer

A luta de uma vida
Carlos Rebelo, novo membro honorário
Depois de António de Sousa Franco,
Rogério Fernandes Ferreira (já falecidos) e António José Alves da Silva,
a Ordem atribuiu no passado dia 29
de abril o título de membro honorário da Instituição ao seu membro n.º
1, Carlos Alberto Afonso Rebelo. Tratou-se do último ponto da ordem de
trabalhos da Assembleia Geral após
proposta apresentada pelo Bastonário. Domingues de Azevedo declarou
que «apesar dos desentendimentos
do passado é da maior justiça reconhecer o seu esforço pela regulamentação da profissão. Foi a luta de uma
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vida inteira de um homem que agora
deve ser recordada. Mesmo em desacordo, não podemos esquecer os
factos», disse.
Visivelmente emocionado, Carlos Rebelo entrou na sala para receber os
cumprimentos de muitos dos presentes. A poucos dias de completar 80
anos (nasceu a 12 de maio de 1934),
Carlos Rebelo manifestou ser esta
«uma grande alegria», mesmo estando a ultrapassar um momento difícil
por motivos pessoais. «É um prazer
que me vai acompanhar até ao resto
da vida», afirmou.

o património e beneficiar os profissionais. Será isto um crime? A Ordem não
é uma tasca. É uma instituição muito
séria e com responsabilidades. Quando queremos ser grandes, temos de ter
grandes vistas. Para fazer um compromisso com a história é preciso assumir
riscos.»
Cerca de uma dezena de intervenções
de membros, transformaram esta reunião magna numa assembleia muito
participada do ponto de vista dos discursos.
Antes das votações o presidente da mesa
da AG, Manuel dos Santos, fez referência
à luz verde, através do parecer favorável
aprovado por unanimidade, dada pelo
Conselho Superior à proposta do Conselho Diretivo da OTOC. Igualmente parecer favorável ao plano de investimentos
foi dado pelo Conselho Fiscal.
Mais informações sobre a avaliação
dos investimentos que a Ordem vai realizar em Lisboa e no Porto podem ser
consultados no sítio da OTOC. 
Fotos e vídeo disponíveis
no Flickr e no Canal OTOC

NOTÍCIAS

Prémio Rogério Fernandes Ferreira
Submissão de trabalhos até 30 de setembro
A Ordem dos Técnicos Oficiais de
Contas (OTOC) e a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC),
através dos respetivos bastonários,
Domingues de Azevedo e Azevedo
Rodrigues, rubricaram no dia 15 de
abril, na sede da OTOC, um protocolo que consagra a instituição do
«Prémio OROC/OTOC - Professor
Doutor Rogério Fernandes Ferreira» e define as condições para a
submissão de trabalhos a concurso.
O prémio destina-se a galardoar,
de dois em dois anos, trabalhos
técnico-científicos em língua portuguesa, no âmbito da contabilidade, gestão e fiscalidade.
Figura ímpar e multifacetada nas áreas da Contabilidade, Fiscalidade e

Gestão, Rogério Fernandes Ferreira,
falecido em 2010, é membro honorário de ambas as instituições.
Consulte o regulamento, disponível
nos sítios da OTOC e da OROC, e

informe-se sobre as condições para
submeter os trabalhos para avaliação do júri, que devem ser enviados
para apreciação até 30 de setembro
de 2014.

IX Conferência Internacional GEOTOC/IDEFF
9 junho, em Lisboa | Homenagem ao Professor Sousa Franco
A Ordem e o IDEFF organizam no
próximo dia 9 de junho, no Centro de Congressos de Lisboa, a IX
conferência internacional do Gabinete de Estudos da OTOC subordinada ao tema «IRS - Evolução e
perspetivas de reforma».
O evento será ainda aproveitado
para evocar e homenagear António de Sousa Franco, ex-ministro
das Finanças e o primeiro presidente do GEOTOC, falecido a 9 de
junho de 20 04.
Na ocasião, será entregue a distinção ao vencedor do «Prémio
Professor Doutor António de Sousa Franco.» Nesse sentido, estão
abertas as candidaturas para a
submissão de trabalhos a concurso até 24 de maio. Os estudos ou

trabalhos deverão ser remetidos,
por correio, através de carta registada com aviso de receção,

para a sede da OTOC.
O regulamento integral encontra-se
disponível no sítio da Ordem.
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Encontro Nacional dos TOC em Aveiro
Será a 12.ª edição do convívio anual dos profissionais
A região de Aveiro foi a escolhida para
a 12.ª edição do Encontro Nacional dos
Técnicos Oficiais de Contas. A data e o
programa serão anunciados muito em
breve no sítio da Ordem. À semelhança
do que tem acontecido nas mais recentes edições deste convívio anual dos
profissionais, o evento será organizado
por profissionais da zona.

A Contabilidade e a Fiscalidade na atividade agrícola
Conferência OTOC/CAP, a 11 de junho, em Santarém
A Ordem e a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) organizam,
no próximo dia 11 de junho, em Santarém, a conferência «A Contabilidade

e a Fiscalidade na Atividade Agrícola».
O evento é gratuito, mediante inscrição
prévia no sítio da Ordem e condicionada à capacidade da sala.

Bastonário na conferência da EFAA, em Budapeste
Ordem é membro da federação europeia de contabilistas e auditores
O Bastonário estará presente em Budapeste, Hungria, no próximo dia 5 de junho,
na VIII conferência Internacional da EFAA
subordinada ao tema «A fiscalidade na
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Europa». A OTOC é membro da European
Federation of Accountants and Auditors for
SMEs, entidade que representa mais de 250
mil contabilistas e auditores europeus, es-

tando representada nos grupos de trabalho
das áreas técnica, educação e contabilidade
pelos assessores do Bastonário Amândio
Silva, Paula Franco e Nelson Ferreira.

NOTÍCIAS

Ordem entregou providência cautelar
Em causa o deficiente funcionamento do Portal das Finanças
A Ordem entregou no dia 14 de maio
uma providência cautelar no Tribunal
Tributário de Lisboa que visa alterar
o prazo para a submissão das declarações fiscais previsto para este mês,
para 15 de junho próximo.
Caso a providência seja aceite, o Governo fica impedido de aplicar quaisquer coimas pela entrega das declarações até aquela data. Aguarda-se,
a todo o momento, uma deliberação
daquela instância judicial.
A OTOC tem manifestado publicamente
o seu veemente protesto contra as reiteradas deficiências registadas no funcionamento do Portal das Finanças, tanto
junto das autoridades competentes,
como na própria comunicação social.
Depois da missiva enviada, a 29 de abril,
ao secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais, no dia 7 de maio foram endereçadas cartas do mesmo teor para as
entidades governativas e parlamentares

competentes, bem como para o Provedor
de Justiça, no sentido de alertar para as
dificuldades existentes no cumprimento
das obrigações declarativas.
Entretanto, no dia 12 de maio, responsáveis da Ordem reuniram-se com o líder do
Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares. No dia seguinte
foi a vez de uma delegação da Ordem
se deslocar a São Bento para ser rece-

bida pela deputada do CDS/PP, Cecília
Meireles Enquanto não for encontrada
uma solução que resolva este problema
recorrente, que afeta a generalidade dos
técnicos oficiais de contas, este continuará a ser um tema prioritário.
O conteúdo integral de todas as missivas, bem como as intervenções da na
comunicação social, estão disponíveis
no sítio da Ordem.

Dossiê fiscal, TOConline e Código do Trabalho
Formação a nível nacional, entre 16 e 23 de junho
A Ordem promove entre 16 e 23 de
junho, a nível nacional, uma ação de
formação de carater eventual, subordinada ao tema «Dossiê fiscal – Organização e preparação das notas

anexas às demonstrações financeiras;
TOConline – Alterações ao Código do
Trabalho e sua aplicação prática». O
programa, o calendário das sessões
agendadas e a identidade dos forma-

dores já se encontra disponível no sítio
da OTOC. Para os membros que participarem, e para efeitos do controlo de
qualidade, serão atribuídos 12 créditos
aos membros presentes.

OCAM visitou instalações da Ordem
Dois membros da Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique (OCAM), o secretário-geral
Alfredo Comé e Adriano Senete,
visitaram as instalações da Ordem
com o intuito de conhecer de forma
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detalhada o funcionamento da sua
congénere portuguesa.
Recorde-se que Domingues de Azevedo, Bastonário da OTOC esteve recentemente em Maputo onde rubricou um
protocolo de cooperação com a OCAM.

PLANO GLOBAL DE FORMAÇÃO 2014

A Ordem organiza entre 16 e 23 de junho, a nível na-

Alterações ao Código do Trabalho e sua aplicação prática».

cional, uma ação de formação eventual subordinada

O programa e o calendário das sessões previstas estão já dis-

ao tema «Dossiê fiscal – Organização e preparação

ponívei em www.otoc.pt.
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LIVROS

Normas
de relato
financeiro
Dois técnicos oficiais de contas portugueses, José Pedro Farinha e Domingos Cascais, lançaram em Maputo, no passado dia 25 de abril, na
emblemática livraria Minerva, o seu
mais recente trabalho: «Plano Geral de Contabilidade – Normas Internacionais de relato financeiro».
Moçambique não é exceção nesta
tendência para a convergências das
normas, emergindo o Sistema de
Contabilidade para o Setor Empresarial em Moçambique. No prefácio, da responsabilidade do Bastonário da Ordem dos Contabilistas e
Auditores de Moçambique (OCAM),
Mário Vicente Sitoe sublinha o contributo que este livro vai propiciar
no âmbito do processo de formação
em curso nos profissionais daquele
país africano, elogiando o seu carater «sistematizado e explícito».

Título: Plano geral de contabilidade – Normas internacionais de relato financeiro - Em
casos práticos
Autores: José Pedro Farinha e Domingos
Cascais
Editora: Minerva Press, 2014 – 316 páginas
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Regime de IVA
de caixa
O regime de contabilidade de caixa
em sede do IVA (Regime de IVA de
Caixa) foi criado pelo decreto-lei
n.º71/2013, de 30 de maio. Esteve
na sua origem o objetivo de melhorar as condições de tesouraria
do tecido empresarial português
e contribuir para a diminuição dos
custos financeiros associados à entrega do IVA ao Estado antes do
seu recebimento.
Esta obra foi desenvolvida numa
perspetiva teórico-prática, pretendendo contribuir para o conhecimento das especificidades técnicas
e clarificação das particularidades
deste regime, nomeadamente através da apresentação de exemplos
práticos. Os autores, Duarte Travanca, Jorge Vales Almeida e Fernando Pinto, são todos inspetores
tributários.

Título: IVA – Regime de caixa (Quando é
vantajoso optar pelo regime de IVA de caixa?)
Autores: Duarte Travanca, Jorge Vales
Almeida e Fernando Pinto
Editora: Encontro de Escrita, 2014 – 318
páginas

Impostos
diferidos
O tema dos impostos diferidos tem
tido extrema relevância nos últimos anos. Com a publicação da Lei
n.º 2/2014, de 16 de janeiro, que procedeu à reforma do IRC, aumentou
essa relevância e fez acentuar a necessidade da publicação da presente
edição, pelo impacto que os impostos
diferidos têm nas empresas.
Esta Lei tem um impacto relevante ao
nível da mensuração dos ativos e passivos por impostos diferidos a reconhecer
no balanço de 2013. Isentaram-se de
tributação alguns rendimentos relevantes e a taxa de IRC baixou de 25% para
23%, com tendência de descida para os
anos seguintes, cujo impacto se verifica
já em 2013 no tocante ao cálculo dos
impostos diferidos.
Os autores são Carlos Alberto da Silva e Cunha, docente na Universidade
do Minho, e Lúcia Lima Rodrigues,
presidente do Colégio de Contabilidade Financeira da Ordem.

Título: A problemática do reconhecimento e
contabilização dos impostos diferidos – Sua
pertinência e aceitação
Autores: Carlos Alberto da Silva e Cunha
e Lúcia Lima Rodrigues
Editora: Áreas, 2014 – 288 páginas
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REDES SOCIAIS

OPINIÃO QUINZENAL
DO BASTONÁRIO
DEFICIÊNCIAS NO FUNCIONAMENTO
DO PORTAL DAS FINANÇAS

A LEI DA “TROIKA” - 28 de abril
n «(…) Ninguém questiona o

Volume de notícias geradas pela comunicação social com referências à OTOC e
ao Bastonário - Período compreendido entre 29 de abril e 15 de maio).

30
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22
TOTAL
198 NOTÍCIAS

128

tv
rádio
jornais
internet

aumento da eficiência do fisco
decorrente dos automatismos
introduzidos, mas sem a existência de um contrapeso, poderá
ser inevitável cair em distorções.
Substituir funcionários por máquinas é muito perigoso. Afastar
o toque de humanização ou a
implementação de situações de
alerta em caso de anormalidade
pode contribuir para descaraterizar a AT, afastando-a da realidade e da especificidade de casos
concretos»

ANÁLISE DA OTOC

325 882

IRS – Rendimentos
de mais-valias mobiliárias
visualizações

Manuela do Rosário,
consultora da Ordem

Crédito de imposto

69 225

Elsa Marvanejo da Costa,
consultora da Ordem
visualizações

24 025

seguidores

CONTAS & IMPOSTOS
Insolvência de pessoas
singulares

583

seguidores

Filomena Tiago,
jurista da Ordem

CONSELHO FISCAL TSF
Temas dos programas emitidos entre 28 de abril e 9 de maio
| O anexo SS da declaração modelo 3
| Entrega da modelo 3 por trabalhadores
independentes
| Programas certificados de faturação

| IVA: Produtos agrícolas
| IVA: Dedução na modelo 3
| IRS - Rendimentos empresariais
e profissionais

| IRS - Rendimentos prediais e sobretaxa
| IRS - Salários em atraso
| IRS - Ajudas de custo
| IRS - Rendimentos a declarar
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com 30 mil utilizadores!

D

esde o início deste ano, foram já criadas mais de seis
mil empresas no TOConline!
A Ordem lançou este novo desafio
aos seus membros há cerca de um
ano, propondo uma forma inovadora na relação com os clientes,
promovendo a modernidade e melhoria de produtividade.
A resposta dos TOC não poderia
ser mais encorajadora. Os números representam bem o sucesso
da iniciativa, mas os constantes
contributos dos membros com elogios à iniciativa e sugestões de
desenvolvimento de novas áreas e
melhorias funcionais são, de facto,
representativos da real valorização
da plataforma.
Os sistemas tradicionais obrigam
a alterações constantes de versões, instalação de correções que
muitas vezes provocam erros nas
alterações das bases de dados,
obrigando à intervenção e dependência técnica e informática, provocando um desgaste enorme nos
utilizadores.
O tempo é sempre limitado e os
TOC, em particular, convivem no
seu dia-a-dia com uma enorme diversidade de sistemas de informação (os sistemas da Administração
Tributária, da Segurança Social,
dos bancos, o sistema de contabilidade,...). As ineficiências de todos
estes sistemas provocam falhas de
produtividade que, cumulativamente, afetam a qualidade de prestação
de serviços e degradam a margem
de lucro operacional.
Sempre que surgem novas ferramentas informáticas, existe por
34

TOC 170

parte do utilizador um período de
adaptação e criação de rotinas. A
mudança de paradigma de um sistema local para a utilização de um
sistema online necessita de uma
alteração de mentalidade. Sentimos que a comunidade dos TOC,
mais uma vez, demonstrou enorme facilidade nesta adaptação,
reconhecendo que este tipo de
ferramentas simplifica, de facto, a
sua atividade.
Em resposta a estas solicitações
de evolução da plataforma, todas
as semanas são publicadas novas
funcionalidades. Destacamos as
mais recentes:
> A possibilidade de utilizar impressoras de talão, muito necessário no retalho e na prestação de
serviços ao consumidor final;
> Novos modelos de documentos tendo em conta os aspetos
de pormenor apresentados pelos
utilizadores como, por exemplo, a
correta localização dos dados do
cliente nos envelopes com janela.
Possibilidade de definir também
as margens para adaptação a papel pré-impresso e às definições
particulares das impressoras;
> Melhorias no cálculo do documento com diferenciação do método de cálculo com IVA incluído
para minimização de erros de arredondamento;
> Novos filtros para seleção rápida
dos documentos por série, ou documentos não saldados na lista de
lançamentos contabilísticos;
> Possibilidade de envio de documentos para vários endereços de
e-mail;

NOTÍCIAS

> Aviso na criação de documentos
fora da data atual;
Este é apenas um pequeno conjunto de todas as novidades. Na
lista de histórico de modificações
é possível consultar a qualquer
momento as novas funções incorporadas na plataforma todas as
semanas. O utilizador usufrui de
qualquer funcionalidade logo que
entra na plataforma, sem necessidade de instalação ou configuração adicional.

TOConline com compras, registo de despesas e mapas
de deslocações!
Em paralelo com o desenvolvimento de melhorias nas áreas
existentes, a equipa TOConline
está também a desenvolver os
novos módulos de «Compras e
Despesas», «Gestão de Stocks» e
«Processamento de Vencimentos»
a incorporar na plataforma no decorrer deste ano.
As funcionalidades de «Gestão
de Compras» e «Despesas» estão
previstas serem lançadas já no final do mês de maio e serão apresentadas, em detalhe, no evento
de formação eventual em junho,
que percorrerá todo o país.

Com as novas funções de
«Gestão de Compras» no TOConline, os utilizadores de
uma forma simplificada vão
conseguir:
> Registar todas as despesas da
empresa, tais como rendas, refei-

Despesa
Receita

ções, combustíveis, classificando
cada documento de uma forma
simples na categoria de despesas
respetiva, que depois são englobadas nas categorias principais da
demonstração de resultados;
> As despesas dos colaboradores decorrentes, por exemplo, de
deslocações e estadas podem ser
introduzidas pelo próprio colaborador e, depois de aprovadas pelo
empresário, analisadas de forma
organizada pelo técnico oficial de
contas, para o correto registo contabilístico;
> Registo de mapas de deslocação,
com cálculo automático dos valores de ajudas de custo de acordo
com os critérios definidos pela empresa;
> Registo de «Faturas de Compra»
com a indicação dos produtos adquiridos aos fornecedores e respetivos documentos retificativos;
> Controlo de pagamentos a fornecedores;
> Encomendas a fornecedores,
que podem ser transformadas em

guias/compras no momento de receção da mercadoria;
> Autofaturação (registo de faturas
de venda do fornecedor no sistema do cliente);
Com estas melhorias na plataforma, pretendemos responder às solicitações de muitas empresas que
pretendem um acompanhamento
constante e sempre atualizado do
resultado operacional e da posição de tesouraria. Vamos introduzir elementos indicadores no
painel resumo que permitem uma
leitura rápida do estado do negócio e uma previsão da estimativa
do IVA a pagar em cada período.
Os TOC conseguem assim prestar
mais um contributo de valor acrescentado aos seus clientes e têm a
possibilidade de, com esta “ponte”, recolher a informação mensal
necessária ao processamento da
contabilidade de forma mais organizada. 
Com a colaboração de Luísa Catita
TOC 86 737
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Desmerecimento
da causa pública

P

ortugal vive, eventualmente, um dos piores
momentos da sua história no que à dignidade do
desempenho da causa pública diz respeito.

Quem, como eu, cresceu com a interiorização de
valores como a honorabilidade, rigor e dignidade,
sente-se hoje completamente deslocado dos comportamentos e atitudes assumidas pelos responsáveis da causa pública em Portugal,
Atos a que temos assistido recentemente são manifestações preocupantes dos valores que hoje se
defendem na sociedade portuguesa e que nos são
transmitidos por aqueles que têm o dever e a obrigação de nos dar o exemplo de conduta na vida pública.
Lavoisier dizia que «na natureza nada se cria, nada
se perde, tudo se transforma.» Esta realidade da
nossa vida de todos os dias parece ainda não ter
sido compreendida por muitos responsáveis, menosprezando os efeitos dos seus atos e as consequências que eles têm na interiorização dos valores
de cidadania da sociedade em que nos inserimos.
Os comportamentos não éticos ou descontextualizados das exigências que têm de ser colocadas ao
gestor da causa pública são a maior e melhor justificação para quem não partilha desses deveres.
Por isso, encontram nos comportamentos daqueles
gestores a desculpa para a exibição de atitudes distantes daquilo que seria normal observar nas relações sociais.
O que temos vindo a assistir quanto ao funcionamento do Portal das Finanças e os comportamentos que sobre o assunto têm sido assumidos pelo
Ministério das Finanças, através da Secretaria de
Estado dos Assuntos Fiscais (SEAF), é reveladora
do que atrás se afirmou e ficará distante dos comportamentos que os cidadãos devem adotar como
valores de vida.
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A. Domingues de Azevedo

«Aguardamos serenamente a decisão
do Tribunal e da necessidade da Justiça
se sobrepor às atitudes injustificadas
e irresponsáveis com que temos sido
brindados pela SEAF. Tem que existir
um limite para aqueles comportamentos
e obrigar à disponibilização de meios
para que os cidadãos possam cumprir
as suas obrigações»
Que a SEAF desconheça o problema, porque da
competência de uma entidade específica, Autoridade Tributária e Aduaneira, ainda se compreende.
Contudo, ignorar os factos ou ficcionar realidades,
é tudo menos gerir a causa pública.
Todos temos problemas. Mas não é a sua existência,
muitas vezes, que constitui o verdadeiro busílis,
mas sim a forma como os encaramos. O esforço que
colocamos (ou não) na sua solução é que constitui,
não raramente, o verdadeiro problema.
Perante o conhecimento do deficiente funcionamento do Portal, até porque tem recebido dezenas
de milhares de informações sobre o assunto, não se
consegue entender o comportamento da SEAF em
vir para a comunicação social afirmar que a ferramenta esteve sempre operacional.
Será isto um ato digno? Corresponde isto à verdade?
Não será antes uma afronta e um insulto às muitas dezenas, para não dizer centenas de milhares
de pessoas que tentaram, através das declarações
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eletrónicas, cumprir com o seu dever de cidadania?
Como é que que se sentirá uma mãe ou pai de família que, depois de um árduo dia de trabalho, tem
que ir de madrugada tentar enviar as declarações
fiscais? Se isso acontecesse com aqueles que descaradamente mentem sobre este assunto, o que é que
eles sentiriam?
O assunto é demasiado grave e tem sido tratado com
enorme irresponsabilidade por quem não devia.
São os meios financeiros da sociedade que estão em
jogo e, dada a sua importância, deveriam merecer
de quem de direito, verdade, transparência e rigor e
não, como se tem verificado, insensibilidade, comportamentos irresponsáveis e, acima de tud,o um
despudor que não serve de lição a ninguém.
No que respeita à Ordem, de uma forma responsável e construtiva, enviámos no final de abril um
ofício a Paulo Núncio, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, informando-o sobre o que se estava
a passar e da necessidade urgente de se ter um plano para se evitar o problema no mês de maio que,
por opção do Governo, é o período que concentra
maior entrega de declarações fiscais.
Perante a ausência de qualquer resposta por parte
da SEAF, procurou a Ordem sensibilizar as pessoas
com responsabilidades governativas e fiscalizadoras para o problema, dando dele conhecimento aos
Grupos Parlamentares da Assembleia da República, atenta a sua função fiscalizadora da atividade
do governo, ao primeiro-ministro como máximo
responsável pelo Executivo, à ministra de Estado e
das Finanças, na qualidade de tutelar da SEAF e ao

Provedor de Justiça, tendo em conta a sua função de
aplicação da Justiça.
Cumprimos, em nosso entender, com todos os gestos que consubstanciam boa vontade para a resolução do problema.
Não obstante os esforços desenvolvidos, a pertinência do assunto e o interesse nacional que ele,
indiscutivelmente, apresenta, as únicas respostas
que tivemos sobre o assunto foi dos grupos parlamentares do CDS, BE e de «Os Verdes», bem como
do Provedor de Justiça.
Respostas que agradecemos do fundo do coração
mas que reconhecemos que, no aspeto prático, não
nos resolvem os problemas com que nos deparamos.
Na sua ausência e na falta de mudança comportamental, só restava à Ordem, num plano de legalidade, interpor uma providência cautelar, com vista
a impedir que até 15 de junho, o governo possa aplicar coimas pelo incumprimento do dever declarativo, cujo termo decorresse no mês de maio.
Aguardamos serenamente a decisão do Tribunal e
da necessidade da Justiça se sobrepor às atitudes
injustificadas e irresponsáveis com que temos sido
brindados pela SEAF. Tem que existir um limite
para aqueles comportamentos e obrigar à disponibilização de meios para que os cidadãos possam
cumprir as suas obrigações.
A insensibilidade, a irresponsabilidade e a mentira não se enquadram nos nossos comportamentos
sociais e desmerecem a visão que devemos ter do
desempenho na gestão da causa pública. z
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O sistema de IVA cabo-verdiano
– características fundamentais
Com semelhanças à arquitetura aplicada em Portugal, o IVA cabo-verdiano tem a vantagem
de melhor poder adequar-se à realidade concreta do país, ao contrário do que sucede no
espaço comunitário.
Por Clotilde Celorico Palma* | Artigo recebido em maio de 2014

N

os termos do artigo 4.º, n.º 4,
do Código Geral Tributário
de Cabo Verde, «a tributação do consumo visa adaptar a estrutura do consumo à evolução das
necessidades do desenvolvimento
económico e da justiça social, devendo onerar os consumos de luxo.»
Neste contexto, a Lei da Tributação
sobre a Despesa (LDT) – Lei n.º 14/VI
2002, de 19 de setembro1 – que vem
definir o sistema de tributação sobre
a despesa abrange o imposto sobre o
valor acrescentado (IVA), o imposto
sobre consumos especiais (ICE)2 e
os direitos de importação.3
Cabo Verde adotou o IVA em 2004).4
Este imposto vem previsto nos artigos
3.º a 20.º da LTD e encontra-se essencialmente regulamentado no Código
do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA), aprovado pela Lei n.º 21/
VI/2003, de 14 de julho5, para além de
noutros diplomas especiais que importa ter em consideração para efeitos
da respetiva aplicação.
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Assim, para uma cabal aplicação
do IVA cabo-verdiano deveremos
ainda ter em consideração, designadamente, os seguintes diplomas: Decreto-Lei n.º 65/2003, de
30 de dezembro (Regulamento do
Pagamento e Reembolso do Imposto sobre o Valor Acrescentado);
Decreto-Lei n.º 59/2003, de 30 de
dezembro, relativo à isenção nas
transmissões de bens destinadas
a organismos sedeados em Cabo
Verde que exportem no âmbito de
atividades humanitárias, caritativas ou educativas; Decreto-Lei n.º
60/2003, de 30 de dezembro (regime especial de utilização de máquinas registadoras e de distribuição
automática); Lei n.º 32/V1/2003, de
15 de setembro (Regime dos bens
em segunda mão, objetos de arte e
antiguidades); Lei n.º 34/VI/2003,
de 15 de setembro, relativa ao reembolso do IVA suportado em Cabo
Verde por sujeitos passivos não estabelecidos no território nacional;

Lei n.º 38/V1/2003, de 3 de fevereiro
(regime das agências de viagens);
Decreto-Lei n.º 16/2004, de 20 de
maio (regime das empreitadas de
obras públicas encomendadas pelo
Estado); Despacho do secretário de
Estado das Finanças, de 19 de dezembro de 2003 – BO n.º 44, de 29
de dezembro de 2003 (regime das
amostras e das ofertas); Lei n.º 30/
VI/2003, de 15 de setembro (regime
de devolução do IVA a diplomatas);
e, ainda, o Decreto-Lei n.º 62/2003,
de 30 de dezembro (regras especiais
para a fixação do valor tributável
dos bens sujeitos a preços administrativos).
Em Cabo Verde, o IVA foi adotado
exatamente pelos seus méritos próprios, tendo sido antecedido de uma
preparação que envolveu, nomeadamente, a aprovação de uma lei de
bases e a criação de uma Comissão
específica para o efeito6, tendo uma
grande proximidade nas suas características fundamentais com o
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sistema de IVA introduzido em Moçambique em 1999 e, consequentemente, com o sistema comum do
IVA da União Europeia (UE) e com
o modelo vigente em Portugal, mas
com características peculiares que
resultaram da sua natural adaptação à realidade nacional.7
Características gerais do IVA
em Cabo Verde
Diversamente do que se constata
na UE, o legislador em Cabo Verde
tem a vantagem de não se encontrar
vinculado a um modelo comum,
pelo que pode e deve adaptar o sistema à realidade nacional. Neste
contexto, verifica-se que o sistema
de IVA vigente naquele país é mais
simples do que o sistema vigente na
UE, tratando-se, nomeadamente,
de um sistema onde não há tributação dos subsídios e de taxa única. Todavia, o grau de generalidade
do imposto acaba por ser menor,
dado que a adaptação à realidade
nacional teve por consequência a
previsão de uma série de isenções
contempladas, essencialmente, nos
artigos 9.º a 14.º do CIVA e no Código dos Benefícios Fiscais (poucas),
para além da consagração de regimes especiais e específicos.
Se compararmos o Código do IVA
português com o Código do IVA
cabo-verdiano, as semelhanças
são evidentes, tal como o são entre
o Regulamento do IVA cabo-verdiano de 2003 e o Código do IVA
moçambicano de 19998. Em particular ressalta-se, designadamente,
a existência de regimes especiais e
específicos e de um maior leque de
situações de isenção, vantagens decorrentes da margem de manobra
que o legislador possui e que já na
UE não é possível. Nomeadamente, a relevância das importações e
a amplitude do regime simplificado

de tributação em Cabo Verde são de
tal ordem que podemos afirmar que
se afigura mais um imposto sobre
as importações do que um imposto
sobre operações internas e mais um
imposto sobre as vendas do que um
imposto sobre o valor acrescentado9. Com efeito, grande parte da receita do IVA é gerada pela tributação
das importações e para a maioria
das empresas a introdução do IVA
consubstanciou-se na aplicação do
regime simplificado de tributação,
isto é, na prática, na tributação a
um imposto de cinco por cento sobre as respetivas vendas.
O IVA cabo-verdiano apresenta-se
como um modelo IVA tipo consumo, geral 10, que incide em todas as
fases do circuito económico sobre
bens e serviços, simples, existindo uma limitação do universo de
contribuintes do regime normal e
uma maior amplitude de regimes
especiais para pequenas e médias
empresas. Pretende ser um imposto
economicamente neutro11, apresenta um elevado rendimento, é administrativamente eficiente, a sua
liquidação e cobrança processa-se
mediante o método do crédito de
imposto. Por outro lado, é, aparentemente, um imposto de «taxa única.»12 Adota-se o método do reporte
do imposto como regra geral.13
Regras principais do IVA
cabo-verdiano
Incidência - Relativamente à incidência objetiva, importa ter em
conta os artigos 1.º, 3.º, 4.º e 5.º do
CIVA, bem como o artigo 5.º da LTD.
Assim, o artigo 5.º da LTD e o artigo
1.º, n.º 1, do CIVA 14, prescrevem que
estão sujeitas a este imposto:
- As transmissões de bens e as prestações de serviços, efetuadas no
território nacional 15 a título oneroso16, por um sujeito passivo agindo

nessa qualidade17, por um lado;
- As importações de bens, por outro. Neste contexto, refira-se ainda
que se adotou o princípio do destino
no comércio internacional, isentando totalmente as exportações e
operações assimiladas e tributando
as importações de bens nos mesmos
termos em que se tributa transmissões de idênticos bens, internamente produzidos18.
O conceito de transmissão de bens
vem previsto no artigo 3.º, n.º 1, do
CIVA. Em conformidade com esta
definição, considera-se enquanto tal «a transferência onerosa de
bens corpóreos por forma correspondente ao exercício do direito de
propriedade.» Além disso, o mesmo
artigo 3.º, nos seus n.ºs 2 e 3, vem
também equiparar diversas operações ao conceito de transmissão de
bens.
De acordo com o disposto no artigo 4.º, n.º 1, do CIVA, são qualificadas como prestações de serviços
todas as operações realizadas a título oneroso que não se qualificam
como transmissões ou importações de bens, adotando-se, assim,
um conceito residual ou negativo,
e que permite afirmar a vocação de
universalidade do IVA – sendo, todavia, necessário que haja efetivamente o exercício de uma atividade
económica, devendo aferir-se casuisticamente se existe ou não uma
operação com substância económica que possamos tributar a título de
prestação de serviços. O artigo 4.º,
no seu n.º 4, vem excluir do conceito de prestação de serviços diversas
operações.
É definida como importação, nos
termos do n.º 1 do artigo 5.º, a entrada de bens no território nacional. Grosso modo, só devem IVA as
importações (ou admissões) para
consumo. As mercadorias enquanto
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não forem declaradas para consumo
não são tributáveis.
Em conformidade com o disposto
nos artigos 6.º da LTD e 2.º do CIVA,
devem considerar-se sujeitos passivos de IVA, todas as empresas e
demais pessoas singulares ou coletivas que:
- Sendo residentes ou tendo estabelecimento estável ou representação
em território nacional exerçam, de
um modo independente e com caráter de habitualidade, com ou sem
fim lucrativo, atividades de produção, comércio ou prestação de
serviços, incluindo as atividades
extrativas, agrícolas, silvícolas, pecuárias e de pesca (artigo 2.º, n.º 1,
alínea a), do CIVA)19;
- Sendo residentes ou tendo estabelecimento estável ou representação em
território nacional e não exercendo
uma atividade, realizem, também de
modo independente, qualquer operação tributável desde que a mesma
preencha os pressupostos de incidência real do imposto único sobre
o rendimento das pessoas singulares
ou das pessoas coletivas (artigo 2.º,
n.º 2, alínea b), do CIVA);
- Sendo não residentes e não tendo
estabelecimento estável ou representação em território nacional,
realizem, ainda de modo independente, qualquer operação tributável, desde que tal operação esteja
conexa com o exercício das suas atividades empresariais onde quer que
ela ocorra ou quando, independente
dessa conexão, tal operação preencha os pressupostos de incidência
real do imposto único sobre o rendimento das pessoas singulares ou
das pessoas coletivas (artigo 2.º,
n.º 1, alínea c), do CIVA);
- Realizem importações de bens de
acordo com a legislação aduaneira
(artigo 2.º, n.º 1, alínea d), do CIVA)20;
- Mencionem indevidamente IVA
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em fatura ou documento equivalente (artigo 2.º, n.º 1, alínea e) do
CIVA).
Temos ainda situações em que o adquirente dos serviços ou dos bens
se torna sujeito passivo do imposto pela respetiva aquisição, i.e., as
denominadas situações de reverse
charge, reversão da dívida tributária
ou inversão da sujeição ou do sujeito passivo, ou seja, nestes casos
a dívida reverte do prestador de
serviços para o adquirente. Sendo
o adquirente o sujeito passivo do
imposto, deverá proceder, em conformidade, à liquidação do imposto, sendo-lhe atribuído o direito à
dedução do IVA pago pela aquisição
dos serviços, nos termos do disposto no artigo 18.º, n.º 1, alíneas
c), d) e e), do CIVA.
São também sujeitos passivos do
imposto as pessoas singulares ou
coletivas referidas nas alíneas a) e
b) do n.º 1 do artigo 2.º do CIVA pela
aquisição dos serviços constantes
do n.º 6 do artigo 6.º do CIVA, nas
condições nele referidas.
O n.º 3 do artigo 2.º do CIVA determina ainda que, relativamente a
determinadas operações, o Estado e
demais pessoas coletivas de direito
público não devem ser considerados sujeitos passivos, vindo depois
o n.º 4 considerar que no âmbito de
certas atividades o Estados e demais
pessoas coletivas devem ser sempre
considerados sujeitos passivos, salvo quando se verifique que as exercem de forma não significativa.
Localização das operações
Nos seus dois primeiros números,
o artigo 6.º do CIVA trata da localização das operações qualificadas,
face ao disposto no artigo 3.º, como
transmissões de bens, regulamentando, nos seus n.ºs 3 a 8, a localização das operações qualificadas

como prestações de serviços. De
acordo com a estrutura deste artigo, prevê-se uma regra geral de localização das prestações de serviços
no respetivo n.º 3, seguindo-se, sucessivamente, até ao seu n.º 8, duas
exceções à regra geral (regras especiais ou regras gerais específicas
para determinados casos).
A regra geral de localização das
transmissões de bens é igual à contemplada em Portugal. Em conformidade com a regra geral prevista
no n.º 1 do artigo 6.º, para apurar se
uma transmissão de bens se localiza no território nacional, importará verificar se houve ou não expedição ou transporte do bem para o
adquirente. Caso o bem tenha sido
expedido ou transportado para o
adquirente, e se encontrar no território nacional no momento em que
a expedição ou transporte se iniciam, a operação será localizada e
tributável cá, i.e., em termos práticos, serão aplicadas as regras de IVA
nacionais. Se o bem não tiver sido
expedido ou transportado com destino ao adquirente, a operação será
localizada e tributável cá caso este
se encontre no território nacional
no momento em que é posto à disposição do adquirente.
Por sua vez, as regras de localização
das prestações de serviços são idênticas às que vigoravam entre nós até 31
de dezembro de 2009, mas mais simples. Assim, em conformidade com a
regra do n.º 3, as prestações de serviços são localizadas no território nacional, ou seja, tributáveis em Cabo
Verde, caso os serviços sejam prestados através da sede, estabelecimento
estável ou, na sua falta, do domicílio
do prestador aí localizados.
Isenções
Como referimos supra, uma das características que distinguem o IVA
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A relevância das importações e a amplitude do regime
simplificado de tributação em Cabo Verde são de tal
ordem que podemos afirmar que se afigura mais
um imposto sobre as importações do que
um imposto sobre operações internas.
cabo-verdiano do da União Europeia, consiste no facto de estarmos
perante um sistema onde há um
maior leque de situações de benefícios fiscais, adaptado à realidade
cabo-verdiana.
Assim, temos um conjunto de isenções contempladas no CIVA, entre
os respetivos artigos 9.º a 14.º (onde
se destaca a isenção incompleta da
operação de exportação), que contemplam um número consideravelmente mais amplo de situações
do que a lista das isenções na UE.
Para além destas isenções estão
ainda previstas isenções de IVA no
artigo 18.º, alínea b), do Código dos
Benefícios Fiscais, concedidas aos
investimentos que, nos termos do
Decreto-Legislativo n.º 2/2011, de
21 de fevereiro, sejam elegíveis para
efeitos de incentivos à internacionalização. A estas juntam-se outros
benefícios, desde logo redução do
valor tributável das operações, previstas no Decreto-Lei n.º 62/2003,
de 30 de dezembro, bem como casos
de restituição do IVA suportado a
entidades diplomáticas e consulares e ainda a organizações internacionais com estatuto diplomático,
previstas na Lei n.º 30/VI/2003, de
15 de setembro.
O artigo 9.º do CIVA contempla nos
seus diversos números variadas
isenções aplicáveis a transmissões
de bens e prestações de serviços
relacionados com o exercício de
atividades no âmbito da saúde, dos

bens essenciais, das entidades sem
fins lucrativos, do ensino e formação profissional, da transmissão e
locação de imóveis, das operações
financeiras e de seguro, de certos
serviços públicos, das transmissões
de bens e prestações de serviços no
âmbito das atividades agrícola, silvícola, pecuária e pesca e outras de
natureza diversa.
Neste contexto, este normativo prevê isenções, essencialmente, em relação às seguintes actividades:
• Saúde (n.ºs 1, 2, 3, 4 e 29);
• Prestações de serviços efetuadas
por organismos sem finalidade lucrativa (n.ºs 5, 6, 7, 11, 12, 17)
• Segurança e assistência sociais
(n.ºs 5, 6, 7, 11, 12, 17);
• Atividades artísticas e culturais
(n.ºs 11, 12, 14, 15, 17, 18);
• Ensino, formação profissional e
explicações (n.ºs 8, 9 e 10);
• Transmissão de direitos de autor
(n.º 13);
• Transmissão de jornais, revistas
e livros, considerados de natureza
cultural, educativa, técnica ou recreativa, constantes do n.º 2 da lista
anexa (n.º 15);
• Outras transmissões de bens – por
exemplo, selos, serviços públicos
(n.ºs 19 e 20);
• Operações bancárias e financeiras
(n.º 22);
• Operações de seguro e de resseguro (n.º 23);
• Locações de bens imóveis (n.º 24);
• Operações sujeitas a imposto úni-

co sobre o património, ainda que
dele isentas (n.º 25);
• Jogos (n.º 26);
• Transmissões de bens essenciais
constantes do n.º 1 da lista anexa
(n.º 28);
• Agricultura, silvicultura, pecuária e pescas (n.ºs 30, 31, 32, 33 e 35).
Todas estas isenções são incompletas não conferindo direito à dedução do IVA suportado, à exceção das
constantes dos n.ºs 15, 28, 29, 32, 33
e 35.
Valor tributável e taxas
O valor tributável afere-se nos termos dos artigos 15.º e 16.º do CIVA,
sendo, regra geral, o valor da contraprestação obtida ou a obter do
adquirente, do destinatário ou de
um terceiro (n.º 1 do artigo 15.º),
para as operações internas, e o valor aduaneiro no que diz respeito às
operações de importação (n.º 1 do
artigo 16.º).
A este montante deverão ser incluídos e excluídos determinados valores, nos termos do disposto nos n.ºs
5 e 6 da citada disposição legal, pelo
que o valor tributável e o preço poderão não coincidir.
Assim, são incluídos no valor tributável os impostos, direitos e taxas,
com exclusão do IVA; e as despesas
acessórias debitadas quando respeitem a comissões, embalagens,
transporte e seguros por conta do
cliente. Isto é, como referimos, em
Cabo Verde optou-se por não tributar os subsídios.
Por outro lado, são excluídos do valor tributável:
– As quantias recebidas a título de
indemnização declarada judicialmente, por incumprimento total ou
parcial de contratos;
– Os descontos, bónus e abatimentos;
– As quantias pagas em nome e por
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conta do adquirente, registadas
pelo contribuinte em contas de terceiros apropriados;
– As quantias respeitantes a embalagens que não forem objeto de
transação e da fatura ou documento
equivalente constem os elementos
referidos na parte final da alínea b)
do n.º 5 do artigo 32º.
De acordo com o disposto nos artigos 12.º da LTD e 17.º do CIVA, existe
uma taxa única de 15%, facto que
simplifica consideravelmente a administração deste imposto. Existem, todavia, diversas situações de
transmissões de bens e prestações
de serviços tributadas à taxa zero,
ou que beneficiam de uma isenção
completa previstas nos n.ºs 15, 28,
29, 32, 33 e 35 do artigo 9.º. A taxa
aplicável é a que vigora no momento
em que o imposto se torna exigível.
Direito à dedução
O IVA cabo-verdiano é um imposto
dedutível, sendo o direito à dedução uma das principais características deste tributo, encontrando-se previsto em termos genéricos
no artigo 13.º da LTD. O Código do
IVA determina, como regra geral,
a dedutibilidade do imposto devido ou pago pelo sujeito passivo nas
aquisições de bens e serviços feitas
a outros sujeitos passivos. Assim,
de acordo com as regras do n.º 1 do
artigo 18.º do CIVA, confere direito
à dedução:
- O imposto devido ou pago pelo
sujeito passivo nas aquisições de
bens e serviços feitas a outros sujeitos passivos;
- O imposto suportado nas importações de bens;
- O imposto pago pelas aquisições
de bens ou serviços indicados no n.º
6 do artigo 6.º;
- O imposto pago como destinatário
de operações tributáveis efetuadas
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no território nacional por sujeitos
passivos estabelecidos no estrangeiro, quando estes não tenham um
representante legal e não tenham
faturado o imposto; e,
- O imposto suportado nas aquisições de bens ou serviços mencionadas na alínea f) do n.º 1 do artigo 2.º
relacionadas com empreitadas ou
subempreitadas.
O legislador estabeleceu uma distinção fundamental entre as despesas que têm caráter estritamente
profissional e aquelas que não têm
ligação com a atividade profissional do sujeito passivo, para efeitos
do exercício do direito à dedução
do IVA. Assim, nos termos do estatuído no n.º 1 do artigo 20.º do
CIVA, não conferem direito à dedução do imposto suportado diversas despesas, à semelhança do que
se constata no artigo 21.º do CIVA
português.
O direito à dedução do imposto suportado nasce quando o imposto
dedutível se torna exigível (n.º 1 do
artigo 21.º do CIVA).
Para exercer o seu direito à dedução do imposto suportado, o sujeito
passivo de IVA pode, conforme as
circunstâncias em que se encontre,
recorrer aos métodos subtrativo
indireto, do reporte ou do reembolso.
Obrigações dos sujeitos passivos
Basicamente, em sede deste tributo,
os sujeitos passivos têm cinco tipos
de obrigações, a saber:
• De pagamento (artigos 23.º e 24.º
do CIVA e artigos 2.º a 19.º do Decreto Lei n.º 65/2003);
• Declarativas (artigos 25.º, 26.º,
27.º, 28.º, 29.º, 30.º, 31.º, 37.º, 38.º);
• De faturação (artigos 25.º, 32.º,
34.º, 35.º, 36.º);
• Contabilísticas (artigos 25.º, 38.º,
39.º, 40.º, 41.º, 42.º e 46.º);

• De conservação de documentos
(artigo 45.º).
Regimes especiais
Os principais regimes especiais
contemplados são o regime especial
de isenção e o regime de tributação
simplificada.
O regime especial de isenção previsto no artigo 47.º é aplicável quando se verifiquem, em simultâneo, os
seguintes requisitos relativos aos
sujeitos passivos beneficiários:
–Não sejam tributados pelo método
da verificação para efeitos de imposto único sobre os rendimentos
das pessoas singulares ou das pessoas coletivas;
– Não pratiquem operações de importação, exportação ou atividades
conexas;
– Não tenham atingido, no ano civil
anterior, uma matéria coletável superior a 180 mil escudos.
A matéria coletável prevista é a fixada para efeitos de tributação em
sede do imposto único sobre os rendimentos das pessoas singulares ou
das pessoas coletivas. Se não existir
matéria coletável, por haver lugar a
uma isenção permanente naquele
imposto, será considerado o valor
que teria sido fixado, caso não existisse a referida isenção.
Este regime apresenta como características fundamentais o facto de ser uma isenção incompleta,
de aplicação automática, existindo
uma dispensa da obrigatoriedade
da quase totalidade das obrigações
previstas no CIVA, excetuando-se
a emissão de faturas e a entrega das
declarações de início, alteração e
cessação de atividade.
Por sua vez, o regime de tributação
simplificada é determinado a forfait, mediante a aplicação de uma
percentagem ao valor das vendas
ou dos serviços realizados, com
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exceção das vendas de bens de investimento corpóreos que tenham
sido utilizados na atividade por eles
exercida. É um regime intermédio
entre o regime de isenção e o regime normal, no qual se incluem
determinados sujeitos passivos não
enquadrados no regime de isenção
devido ao valor do volume de negócios, mas que ao serem enquadrados
no regime normal teriam dificuldades em comportar com a estrutura
administrativa necessária para o
cumprimento das obrigações desse
regime.
Este regime aplica-se a pessoas singulares relativamente às quais se
deverão observar, cumulativamente, os seguintes requisitos:
– Tenham um volume anual de negócios superior a 5 milhões de escudos;
– Não estejam no regime de isenção
nem sejam tributados pelo método
da verificação para efeitos de imposto único sobre os rendimentos
das pessoas singulares ou das pessoas coletivas;
– Não pratiquem operações de importação, exportação ou atividades
conexas.
O volume anual de negócios é o
valor definitivamente tomado em
conta para efeitos de tributação em
impostos sobre o rendimento.
As características deste regime são,
fundamentalmente, as seguintes:
– O montante do IVA a pagar ao Estado é calculado através da aplicação de uma percentagem de 5 por
cento ao valor das vendas ou dos
serviços realizados, com excepção
das vendas de bens de investimento
corpóreos que tenham sido utilizados na actividade por eles exercida;
– Os beneficiários encontram-se
excluídos do direito à dedução do
IVA suportado nas aquisições;
- As faturas emitidas pelos sujeitos

passivos abrangidos por este regime
não conferem ao adquirente direito
à dedução e devem expressamente
mencionar «IVA – Não confere direito à dedução»;
- Devem registar no prazo de 30 dias
a contar da respetiva receção, as faturas e guias ou notas de devolução
relativos a bens ou serviços adquiridos, bem como os documentos
emitidos relativamente a bens ou
serviços transmitidos e a conservá-los em boa ordem e com observância do registo das operações ativas e
das operações passivas;
– O pagamento do IVA é efetuado
trimestralmente por meio de guia
de modelo aprovado;
- Devem entregar em triplicado até
ao mês de fevereiro de cada ano,
uma declaração de onde constem as
compras e/ou os serviços prestados.
De salientar que, de acordo com o
disposto no artigo 60.º, nos casos em
que haja fundados motivos para supor que o regime de tributação simplificada concede ao contribuinte
vantagens injustificadas ou provoca
sérias distorções de concorrência, a
Direcção-Geral das Contribuições e
Impostos pode, em qualquer altura, obrigá-lo à aplicação do regime
normal de tributação. 

a 35.º da LTD, e no Regulamento do Imposto sobre Consumos Especiais (RICE)
– aprovado pela Lei 22/VI/2003, de 14
de julho – caracterizando-se por ser um
imposto de natureza indireta, incidente,
numa única fase, sobre determinados
bens produzidos, importados ou introduzidos no território cabo-verdiano (artigos 2.º do RICE e 23.º, n.º 1, da LTD). É,
portanto, um imposto do tipo monofásico, cujo valor será incluído na base tributável do IVA (n.º 2 do artigo 23.º da LTD).
3
4

Cf. artigo 1.º da LTD.
Para uma melhor compreensão sobre a

introdução deste imposto em Cabo Verde, vide Sérgio Vasques, «A Introdução
do IVA em Cabo Verde», in Estudos em
Homenagem ao Prof. Doutor António de
Sousa Franco, Coimbra, Almedina, 2006,
pp. 953-967. Sobre o funcionamento do
IVA em Cabo Verde veja-se Clotilde Celorico Palma, «Introdução ao Imposto
sobre o Valor Acrescentado Cabo-Verdiano», em vias de publicação nos Cadernos
IDEFF Internacional n.º 4.
5
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Quanto à introdução do IVA em Cabo

Verde, veja-se Sérgio Vasques, «Focus in

Notas

Cape Verde: Introduction of VAT», VAT

Alterada pela Lei n.º 37/IV/2003, de 31

Monitor vol. 16, n.º 5, 2005, pp. 349-355,

de dezembro, pela Lei n.º 4/VII/2007, de

«A introdução do IVA em Cabo Verde»,

11 de janeiro, e pela Lei n.º 51/VIII/2013,

in AAVV – IVA para o Brasil, Contributos

de 27 de dezembro.

para a Reforma da Tributação do Consumo,

1

O imposto sobre consumos especiais

op. cit., pp. 157-172, e Maria Odete Oli-

(ICE) incide sobre bens considerados

veira, «O IVA português e as reformas

supérfluos, de luxo ou indesejáveis, por

fiscais de Moçambique e Cabo Verde», in

razões de política económica, social ou

Vinte e Cinco Anos de Imposto sobre o Valor

ambiental e vem regulado nos artigos 21.º

Acrescentado (IVA) em Portugal, Cadernos

2
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de Ciência e Técnica Fiscal, N.º 213, Abril

ficados numa tabela autónoma, através

mente da qualidade da pessoa que as efe-

de 2013.

da sua posição na pauta de importação

tua e do fim a que o bem se destina.

Para uma melhor compreensão do IVA

cabo-verdiana, à semelhança do que

19

em Portugal, vide Clotilde Celorico Pal-

acontecia no âmbito do antigo imposto

soa singular ou coletiva seja qualificada

ma, Introdução ao Imposto sobre o Valor

de consumo. Nomeadamente, ao cabaz

como sujeito passivo deste imposto é ne-

Acrescentado, Coleção Cadernos do IDE-

de compras concede-se uma isenção

cessário que, simultaneamente, se verifi-

FF, 5.ª edição, Coimbra, Almedina, 2011.

completa, com dedução dos impostos

quem os seguintes requisitos:

Sobre o IVA em Moçambique, vide

suportados a montante para tornar os

- Exerça uma atividade económica, con-

Clotilde Celorico Palma, Introdução ao

respetivos consumos totalmente desone-

ceito que, de acordo com o Código, se

Imposto sobre o Valor Acrescentado Mo-

rados de imposto e por razões de simpli-

concretiza no exercício de atividades de

çambicano, Coleção Cadernos do IDEFF

ficação da mecânica e funcionamento do

produção, comércio ou prestação de ser-

internacional, Coimbra, Almedina, 2012

mesmo, evitando para muitos operadores

viços, incluindo as atividades extrativas,

e «O Sistema de IVA em Moçambique –

económicos, sujeitos passivos do IVA, si-

agrícolas, silvícolas, pecuárias e pesca;

Adoção e Características Gerais», in Re-

tuações de utilização obrigatória de mé-

- A atividade económica seja exercida

vista TOC, N.º 150, Ano XIII, setembro de

todos de afetação real ou prorata.

de forma independente (o legislador não

2012, pp. 40-48.

13

7

8

Isto é, regra geral, para que uma pes-

De acordo com o qual o imposto em

explicita o que se entende por este re-

Cfr. Sérgio Vasques, «A introdução do

excesso será reportado para o período de

quisito, todavia, deve interpretar-se no

IVA em Cabo Verde», in AAVV – IVA para

tributação seguinte (n.º 4 do artigo 21.º).

sentido de excluir da tributação os assa-

o Brasil, Contributos para a Reforma da Tri-

14

Todos os artigos sem indicação de fonte

lariados e outras pessoas na medida em

butação do Consumo, op. cit., p. 173.

reportam-se ao CIVA.

9

Pois tributa (tendencialmente) todo o

que se encontrem vinculados à entidade

Ou seja, localizadas no território nacio-

patronal por um contrato de trabalho ou

ato de consumo, incindindo, em regra,

nal de acordo com as regras do artigo 6.º

por qualquer outra relação jurídica que

sobre todas as transações económicas

do CIVA.

estabeleça vínculos de subordinação no

efetuadas a título oneroso. Embora a sua

16

Embora haja operações gratuitas que

que diz respeito às condições de trabalho

incidência seja muito ampla, o certo é

são equiparadas a onerosas, devendo,

e de remuneração e à responsabilidade da

que o IVA cabo-verdiano apresenta, di-

enquanto tal, ser tributadas em IVA.

entidade patronal. Nestes termos, são su-

versos regimes de exceção, concretiza-

17

Ou seja, caso estas operações não sejam

jeitos passivos do IVA as pessoas singula-

dos numa série de benefícios fiscais que

efetuadas por um sujeito passivo que não

res que exerçam a sua atividade ao abrigo

fazem com que o seu grau de generalida-

age em tal qualidade, estamos no âmbi-

de um contrato de avença puro);

de seja afetado.

to de atividades privadas não tributadas,

- A atividade económica deve ser exerci-

bem como no caso de as operações serem

da com habitualidade, i.e., deve consistir

do subtrativo indireto nas diversas fases

efetuadas por um particular.

numa prática reiterada;

do processo produtivo, é um modelo de

18

A tributação das importações de bens

- O sujeito passivo deve residente no ter-

imposto sobre as transações que parece

justifica-se tendo em consideração a

ritório nacional ou, não o sendo, tenha

garantir, de forma razoável, o requisito

adoção deste princípio de tributação no

filiais, sucursais, agências, instalações

da neutralidade. Sobre esta matéria, vide

destino, que implica a prática dos cha-

comerciais ou industriais ou qualquer

Clotilde Celorico Palma, As Entidades Pú-

mados ajustamentos fiscais nas frontei-

outra forma de representação perma-

blicas e o Imposto sobre o Valor Acrescen-

ras. Ou seja, ocorrendo a tributação no

nente;

tado: uma rutura no princípio da neutrali-

destino, há que assegurar que os bens

- É irrelevante o fim visado, podendo as

dade, dissertação de doutoramento em

saiam do país de origem desonerados da

atividades económicas ter ou não escopo

Ciências Jurídico-Económicas, especia-

carga fiscal neles incorporada (através da

lucrativo.

lidade em Direito Fiscal, na Faculdade de

concessão do direito à dedução do IVA) e

20

Direito da Universidade de Lisboa, Alme-

que no país de destino o importador pa-

do IVA adquire-se a qualidade de su-

dina, dezembro 2010.

gue um montante de imposto equivalen-

jeito passivo do imposto pela prática

10

11

O IVA, ao operar com base no méto-

15

De acordo com as regras do Código

Dizemos aparentemente porque exis-

te àquele que incide, nesse mesmo país,

de uma única importação, ou seja, não

tem várias situações de isenção comple-

sobre bens similares aos importados, na

é necessário aqui o requisito da habi-

ta ou tributação a taxas zero para bens

mesma fase de produção ou comerciali-

tualidade, o sujeito passivo não tem

e serviços essenciais, bem como para

zação. Assim, todas as importações estão

que se dedicar à atividade económica

exportações. Estes produtos são identi-

regra geral sujeitas a IVA, independente-

de importação.
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Custo de aquisição das viaturas
ligeiras de passageiros: limites
no âmbito do CIRC
A reforma do IRC apresentou novidades quanto ao custo de aquisição das viaturas ligeiras de
passageiros (VLP), no que se refere às depreciações e tributações autónomas (TA).
Por Sérgio Ravara Cruz* | Artigo recebido em abril de 2014

E

ste ano fiscal fica marcado
pela designada reforma do
IRC, vertida na Lei n.º 2/2014,
de 16 de janeiro, que provocou
nova republicação da legislação em
apreço.
Este artigo centra-se numa das novidades introduzidas: a existência
de limites diferenciados do custo
de aquisição das viaturas ligeiras de
passageiros (VLP), não movidas exclusivamente a energia elétrica, no
âmbito do CIRC, concretamente na
área das depreciações e das tributações autónomas (TA).
De acordo com o artigo 34.º, n.º 1,
e) do CIRC, não são aceites como
gastos as depreciações das VLP na
parte correspondente ao custo de
aquisição excedente ao montante
definido pela Portaria 467/2010, de
7 de julho, salvo se tais bens estiverem afetos ao serviço público de
transportes ou se destinem a ser
alugados no exercício da atividade
normal do sujeito passivo. Conju-

gando o estabelecido pela referida
portaria com o limite do custo de
aquisição em vigor até à sua entrada
em vigor tem-se:
• 29 927,87 euros para aquisições
efetuadas até 2009:
• 40 000,00 euros para aquisições
efetuadas em 2010;
• 30 000,00 euros para aquisições
efetuadas em 2011;
• 25 000,00 euros para aquisições
efetuadas em ou após 2012.
Para o ano fiscal em curso, registam-se alterações relevantes em
relação às VLP sujeitas a TA. Desde
2011, a taxa de TA a aplicar variava
em função do custo de aquisição:
• Ser igual ou inferior ao limite máximo estabelecido para o cálculo da
depreciação – 10 por cento; ou
• Ser superior a esse custo de aquisição – 20 por cento.
Para o ano fiscal de 2014, estabelece
o n.º 3 do artigo 88.º do CIRC, as seguintes taxas de TA:
• VLP com custo de aquisição infe-

rior a 25 000 euros – 10 por cento;
• VLP com custo de aquisição de
pelo menos 25 000 euros e inferior
a 35 000 euros - 27,5 por cento;
• VLP com custo de aquisição mínimo de 35 000 euros – 35 por cento.
No n.º 14 do mesmo artigo mantém-se previsto o incremento de 10
pontos percentuais em relação aos
sujeitos passivos que apresentem
prejuízo fiscal. As taxas expressas
no n.º 3 são igualmente aplicáveis
aos sujeitos passivos que optem pelo
regime simplificado de determinação da matéria coletável (n.º 15).
Porém, esta temática não é aplicável
às VLP afetas a um estabelecimento estável situado fora do território
português, apesar de estarem reconhecidas como gastos contabilísticos em Portugal (n.º 16).
Assim, as taxas de TA a aplicar aos
encargos efetuados ou suportados
com VLP – designadamente depreciações, rendas ou alugueres, seguros, manutenção e conservação,

MAIO 2014

45

COLABORAÇÃO ISCAA

A reforma do IRC alargou as situações de exclusão
da aplicação das tributações autónomas.
Assim, (…)também não se aplica às viaturas automóveis
que constituam remuneração acessória
do trabalhador por conta de outrem.
combustíveis e impostos incidentes
sobre a sua posse ou utilização (n.º 5
do artigo 88.º CIRC) – deixa de ter ligação com o limite do custo de aquisição desses bens para efeito da definição da barreira entre depreciações
aceites ou não aceites fiscalmente e
desconsidera o momento da aquisição. Este último facto encontra-se legislado no n.º 10 do artigo 12.º
da Lei 2/2014: «A redação dada pela
presente lei ao n.º 3 do artigo 88.º do
Código do IRC aplica-se aos encargos efetuados ou suportados por sujeitos passivos relacionados com [...]
as viaturas ligeiras de passageiros
[...] independentemente da respetiva
data de aquisição ou locação.»
Atenção às tributações autónomas
Na prática, é redutor afirmar que
apenas foi criado um escalão adicional. Note-se que, até ao ano de
2013, as VLP que estavam sujeitas a
TA à taxa de 10 por cento, a partir de
2014 podem enquadrar-se em qualquer um dos três escalões. Tenha-se
como exemplo uma VLP adquirida
por 35 mil euros em 2010. Em 2013,
incidia TA à taxa de 10 por cento,
porque o custo de aquisição se encontrava dentro do limite estabelecido (1.º escalão). Porém, em 2014
está sujeita a um TA de 35 por cento
(3.º escalão). Outra situação: as VLP
adquiridas em/ou após 2012 por 25
mil euros deixam de estar sujeitas
a uma taxa de 10 por cento (1.º escalão) para estarem sujeitas a uma
taxa de 27,5 por cento (2.º escalão).
Deste modo, resulta que no limite
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(custo de aquisição de 25 mil euros) pode ter-se uma VLP em que
as depreciações contabilísticas são
aceites fiscalmente – não havendo
lugar a correção fiscal –, mas, em
termos de TA, a viatura enquadra-se no 2.º escalão – a taxa aplicável
é de 27,5 por cento (corresponde
a uma variação na taxa de 175 por
cento face ao ano anterior). Coloca-se a questão de saber se esta situação foi criada pelo legislador propositadamente ou se ocorreu por
lapso e, por isso, deve ser corrigida.
Para as viaturas adquiridas por um
valor superior a 25 mil euros terão
uma parte da depreciação contabilística não aceite fiscalmente (valor
a acrescer na determinação do lucro
tributável) e sobre a depreciação
contabilística – e não sobre a depreciação fiscal, que seria inferior –
suportarão TA a uma taxa superior
à existente no ano anterior – neste
caso pode ocorrer uma variação de
37,5 ou de 75 por cento face à taxa
que vigorou em 2013.
A reforma do IRC alargou as situações de exclusão da aplicação das
TA. Assim, para além de não se
aplicar às VLP afetas à exploração
de serviço público de transportes, destinados a serem alugados
no exercício da atividade normal
do sujeito passivo, também não se
aplica às viaturas automóveis que
constituam remuneração acessória
do trabalhador por conta de outrem
(artigo 88.º, n.º 6 do CIRC).
Atendendo ao novo contexto fiscal
aplicável às VLP, consideramos per-

tinente que as empresas realizem
uma análise das várias hipóteses
ao seu dispor de modo a conseguir
minimizar o impacte do aumento
associado às TA das VLP. A título de
exemplo podem ser avaliadas as seguintes situações alternativas:
• Reformulação da política de frota
por via de downgrade de versão e/ou
motorização ou segmento do veículo;
• Acordo com o trabalhador para a
atribuição de veículo como rendimento em espécie, sem compensação do acréscimo de encargos que
este terá em sede de Segurança Social e IRS;
• Acordo com o trabalhador para a
atribuição de veículo como rendimento em espécie, com aumento
do salário por forma a compensar o
acréscimo de encargos que este terá
em sede de Segurança Social e IRS;
• Acordo com o trabalhador para a
substituição da disponibilização de
veículo por incremento de salário.
Como nota final refira-se que, para
2014, também se verificaram alterações da TA no âmbito da categoria B do CIRS. As taxas estabelecidas deixaram de ter como
referência os níveis homologados
de Co2 e a natureza do combustível
para serem definidas com base no
custo de aquisição: inferior a 20 mil
euros a taxa é de 10 por cento; igual
ou superior àquele valor a taxa é de
20 por cento. Comparando o artigo 73.º CIRS com o artigo 88.º CIRC
verificam-se as seguintes diferenças: no IRS há dois escalões e no
IRC encontram-se definidos três
escalões; no IRS a taxa incide sobre
os encargos dedutíveis, enquanto
no IRC tem por base os encargos
suportados; apenas no IRC se aplica
ao regime simplificado. 
*Docente do ISCA-UA
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O direito contabilístico moderno
e o direito contabilístico
das civilizações antigas da Suméria
e da Babilónia (III)
Entre a contabilidade e o direito contabilístico, a relação é biunívoca. O direito contabilístico
não tem apenas por objeto o estudo das normas de contabilidade. Ele rege também a
atividade dos profissionais.

Por Telmo Pascoal* | Artigo recebido em abril de 2014

N

o artigo anterior concluímos que a Contabilidade,
como ciência do património, compreendia no seu método
científico de relevação contográfica
um sistema hierarquizado e ordenado de princípios e de normas de
contabilidade. Concluímos, igualmente, que tais princípios e normas
de contabilidade, quando tutelassem interesses públicos, poderiam
convolar-se em normas de direito
contabilístico.
Vejamos, agora, o conceito e o âmbito da normalização contabilística
e do direito contabilístico, estudados à luz das teorias, contabilística
e jurídica, modernas.
Do nosso conhecimento, a primeira
obra (tese de doutoramento), publicada em Portugal, alusiva à normalização contabilística e ao direito
contabilístico, é da autoria de Gonçalves da Silva, intitulada «A Regu-

lamentação Legal da Escrituração
Mercantil», escrita no ano de 1938.
Nesse trabalho, o autor clamava por
uma urgente regulamentação da
Contabilidade em Portugal1. Contudo, talvez tivesse sido Camilo
Cimourdain de Oliveira o primeiro
académico a usar, em língua portuguesa, a expressão «direito contabilístico», em alocução proferida
nas «III Jornadas de Contabilidade», realizadas no Palácio da Bolsa
do Porto, em 1985, e nas quais defendeu a existência de um «Código
de Contabilidade Português» que
autonomizasse o direito contabilístico, relativamente ao direito fiscal,
e permitisse dotar a contabilidade
de «um jurídico específico» que
seja o suporte dos seus princípios
e das suas normas. O pensamento
desse ilustre Professor veio, posteriormente, a ser concretizado por
escrito em artigo publicado sob o

título «Finalidade e Fidelidade das
Conta»2, onde referiu que o direito
fiscal não tem de dispor sobre «o
que são custos e o que são proveitos», já que isso cabe ao direito contabilístico. O que o direito fiscal teria de prescrever, «isso sim, é o que,
para efeitos fiscais, não são custos e
o que não são proveitos.»3
Seja como for, a obra (tese de doutoramento) de maior profundidade científica no âmbito do direito
contabilístico, publicada em língua
portuguesa é, salvo melhor juízo,
da autoria dos nosso amigo e saudoso Professor Rogério Fernandes
Ferreira, escrita no ano de 1983
e publicada em 1984 sob o título
«Normalização Contabilística.» O
nosso Mestre definia a normalização contabilística como conjunto
de «ações tendentes a criar um todo
coerente de organização contabilística uniforme com exigências
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diversas que começam na terminologia e conceituação, prosseguindo
na escolha dos esquemas e regras
de contabilização uniformemente
adotados e culminando na elaboração dos modelos, onde, em síntese,
se representam fluxos ou correntes
de valores (v.g., demonstrações de
resultados, mapas de fontes e aplicação de fundos) e saldos ou situações financeiras (v.g., balanço).»4
Tal como referia André Brunet,
também Fernandes Ferreira defendia que a normalização contabilística deveria fazer-se, em princípio,
por via legislativa e, sendo esse o
caso, o POC, já publicado no ano de
1977, seria uma lei especial, que prevalecia sobre o conjunto de outras
normas jurídicas de contabilidade
e, claro está, também sobre as normas de contabilidade que não fossem dotadas de força jurídica.5 Mas,
se pretendermos recuar no tempo,
podemos ainda analisar os contributos para o estudo da normalização contabilística e, consequentemente, para o estudo do direito
contabilístico, de Polybio Artur dos
Santos Garcia na sua tese de doutoramento «A Unificação dos Balanços», publicada no ano de 1935.
O autor iniciava o estudo do tema,
referindo, o seguinte: «Dar uma
apresentação uniforme às contas publicadas para que elas tenham maior
clareza, se tornem mais facilmente
compreensíveis e interpretáveis, se
prestem melhor para comparação
entre diferentes empresas e entre os
diferentes exercícios da mesma empresa, e permitam a colheita de dados estatísticos úteis sob os pontos de
vista técnico e económico, possível
apenas com elementos semelhantes, tal tem sido a preocupação de
muitos tratadistas e de muitos congressos de contabilidade»6 [itálicos
nossos].
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Ora, para que a informação contabilística pudesse atingir aqueles
desideratos, tornar-se-ia necessário definir um conjunto de regras
de contabilidade, com base na lei ou
noutra fonte jurídica, que tornasse
possível a almejada unificação de
balanços. De entre as intervenções
que Santos Garcia efetuou em congressos internacionais, onde defendeu a necessidade de existência de
uma normalização contabilística
a nível internacional, destacamos
aquela que fez no 7.º Congresso Internacional de Contabilidade, realizado em Bucareste, no ano de
1931, no qual se votou que sejam os
códigos comerciais em vigor nos
ordenamentos jurídicos nacionais a
contemplar as normas de contabilidade, aplicáveis à elaboração dos
balanços e à elaboração das «contas
de ganhos e perdas.»7
Os estudos de Cruz Vidal
e Alberto Pimenta
Continuando a caminhar no tempo,
mas agora em direcção ao presente, invocam-se também os estudos
levados a cabo por Caetano Léglise
da Cruz Vidal, proclamados na sua
tese de doutoramento, intitulada «Ensaio sobre um Planeamento
Contabilístico Racional», publicada
no ano de 1955. Nessa obra, o autor
começava por dissertar o seguinte:
«De entre os estudos que se revelam
indispensáveis para levar a técnica
contabilística a ocupar o lugar que
lhe compete na investigação económica de hoje, reveste importância capital o dos princípios que devem
informar a elaboração de um planeamento contabilístico racional.» [itálicos nossos]8
Na parte II do livro, Cruz Vidal tratava dos referidos princípios e analisava, em especial, a normalização
contabilística realizada na Grã-Bre-

tanha, nos Estados Unidos da América, na ex-URSS, na Alemanha e
na França, concluindo sobre a necessidade de criação de um plano de
contabilidade onde se unificassem
as regras e os princípios de contabilidade9. O estudo do planeamento
contabilístico, efetuado por Cruz
Vidal, dirigia-se, essencialmente,
às sociedades anónimas e, de entre
estas, àquelas que pertencessem aos
ramos bancário e segurador.10
Uma outra obra de direito contabilístico, que merece a nossa admiração
e reconhecimento intelectuais, é da
autoria de Alberto Pimenta, sob o título «Prestação das Contas do Exercício nas Sociedades Comerciais»,
publicada no ano de 1970. Nesse trabalho, o autor analisava os princípios
e as normas de contabilidade praticados em vários países, em especial,
na Alemanha e nos Estados Unidos
da América; e versava sobre vários
temas de direito e de contabilidade
das sociedades comerciais, relativos à prestação de contas, incluindo
procedimentos e regras respeitantes
à elaboração e à fiscalização dessas
contas. Para Alberto Pimenta, a regulação atinente às questões por ele
suscitadas deveria fazer-se por via
legislativa. Defendia o autor: «Todavia, atendendo à circunstância de
não existir, entre nós, uma normalização legislativa genérica de nenhum
dos setores da contabilidade, nem,
sobretudo, uma tradição contabilística cientificamente estabelecida
considero altamente vantajoso (se
não mesmo indispensável) resolver,
expressamente, por via legislativa, um
certo número de problemas, suscitados pela disciplina do balanço sempre que isso se mostre necessário
para evitar o arbítrio na aplicação da
lei e para fomentar o estudo sistemático do regime proposto» [itálicos nossos]11.
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Num outro trabalho sob o título
«Breves Reflexões sobre o Plano
Geral de Contabilidade», publicado em 1971, Alberto Pimenta lançou
várias críticas ao «Anteprojeto de
um Plano Nacional de Normalização Contabilística das Contas das
Empresas», elaborado pela Direção
Geral das Contribuições e Impostos
e, de entre essas críticas, o autor,
apesar de apoiar as vantagens da
normalização contabilística, discordava, no entanto, da linha de
orientação que tinha sido traçada
nesse anteprojeto quando se fez a
opção pelo modelo de normalização
contabilística francês, postergando
o modelo de normalização contabilística alemão. Uma outra crítica relacionava-se com o facto da iniciativa da normalização contabilística
ter partido do fisco, esclarecendo a
sua discordância, nos termos que se
seguem: «Todavia, começo por discordar, em absoluto, de que o Fisco
tome a dianteira nestes domínios e
de que a contabilidade das nossas
empresas continue a ser, fundamental (se não mesmo exclusivamente), uma contabilidade fiscal.»
Entendia Alberto Pimenta que normalização contabilística deveria
partir de um corpo de princípios
supremos que constituíssem «a
superestrutura científica da con-

tabilidade», pelo que, a aplicação
obrigatória dos mesmos só poderia
figurar em norma jurídica que resultasse de ato legislativo.12
Mais recentemente, mas ainda em
Portugal, importa também referir o livro com «Estudos de Direito
Contabilístico e Fiscal», da autoria
de Saldanha Sanches, publicado
no ano de 2000, no qual tratava, de
entre outras matérias, as relacionadas com a segurança jurídica que
resultava da aplicação dos princípios e das normas de contabilidade,
previstas no POC e, bem assim, do
valor jurídico das diretrizes Contabilísticas, em vigor ao tempo de
aplicação do POC, emitidas pela
Comissão de Normalização Contabilística.13
O panorama europeu
Em Espanha, a primeira obra dedicada ao tema em análise é da autoria de Antonio Rodrigues Robles, do
ano de 1960, intitulada «Derecho
Contable Mercantil», que tratava
do «conteúdo económico da contabilidade e sua eficácia jurídica no
Direito mercantil espanhol.»14 O
autor via no direito contabilístico
um direito adjacente que absorvia
um conjunto de normas jurídicas
de direito privado, maxime normas
de direito comercial e de direito

societário. Contudo, valerá a pena
recordar que a obra de referência de
direito contabilístico no continente
europeu é da autoria de René Savatier quando, no ano de 1969, publicou «Le Droit Comptable au Serviçe
de l´Homme»15, na qual confrontava os valores contabilísticos com
os valores humanos, colocando
aqueles ao serviço destes. O autor
da obra entendia, segundo Robert
Obert, esse ramo do direito como
«uma aproximação ligada aos princípios jurídicos aplicados à contabilidade, ou seja, da especificidade
do direito contabilístico e da sua
relação com o direito patrimonial»;
e «uma aproximação relativa ao
perímetro do direito contabilístico
(contas civis, contas de empresas e
contas públicas).16
No artigo publicado, no ano de 1977,
pelos autores Francis Windsor e
Dominique Ledouble intitulado
«Existe-t-il un droit comptable?»17,
defendia-se que o direito contabilístico, tal como o direito do trabalho, é um direito especial. Essa ideia
parece apontar no sentido daquela
já tinha sido proferida por Claude
Champud, no ano de 1967, quando
escreveu que o «Direito Contabilístico» é um direito em gestação,
que designou de «Direito Económico», e definia-o como «o direito
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de organização e do desenvolvimento económico, quer dimanado
pelo Estado, quer dimanado pelas
entidades privadas, quer ainda dimanado da conjugação daquele com
estas, compreendendo regras de direito comercial, de direito civil, de
direito público, de direito penal, de
direito fiscal e de outros ramos do
direito.»
Há medida que se avançava no tempo, o âmbito do conceito de direito
contabilístico ia ficando cada vez
mais estreito. Assim, no ano de
1993, os professores Viandier e Lauzainghein retomaram uma definição já formulada por Pontavic, no
ano de 198218, e escreviam: o direito
contabilístico é «o ramo do direito
privado que rege a contabilidade e
os contabilistas.»19
Ora, integrando-se o direito contabilístico apenas no âmbito do direito privado20, as normas jurídicas
de contabilidade de pública ficariam, de imediato, excluídas desse
ramo do direito. Raybaud-Turrillo
apercebeu-se dessa lacuna epistemológica do conceito de direito
contabilístico, mas parece ter ficado resignada quando o circunscreveu apenas às normas de contabilidade das empresas, excluindo do
perímetro de ação dessa disciplina
as normas de contabilidade pública, as normas de contabilidade das
pessoas e entidades não empresariais, singulares ou coletivas, e as
normas de contabilidade analítica.21
Estamos solidários com a autora,
apenas, no que respeita às normas
da contabilidade analítica, quando
estas não se encontrarem legisladas
ou não constarem de regulamento
administrativo. Não é o caso, por
exemplo, das normas de contabilidade de gestão das autarquias locais22 e de outras entidades públicas, sujeitas à obrigação de elaborar
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as suas contas, de acordo com um
plano específico, que resultou de ato
legislativo ou de ato regulamentar,
dimanado de autoridade pública.
Tal como as normas de direito financeiro da contabilidade pública,
também as normas de direito penal
e as de contraordenação (ou de ilícito de mera ordenação social23) da
contabilidade caem no âmbito do
direito público. O mesmo se dirá
das normas de contabilidade, previstas no Código dos Valores Mobiliários, nos códigos de direitos
mistos, adjetivos, que tenham a ver
com o depósito ou outros registos de
contas ou de atos com elas relacionados, enquanto normas de registo e de publicidade da informação
contabilística e, bem assim, com as
normas de contabilidade, previstas
nos códigos fiscais24. Relativamente
a estas últimas, a diretiva comunitária 2013/34/UE contempla a integração de normas fiscais no âmbito
de normas contabilísticas que tenham por fim a divulgação da informação financeira relativa a impostos (parágrafo 10 do preâmbulo
e n.º 6 do art.º 4.º), concretizando
desse modo, simultaneamente, a
unidade do sistema jurídico (n.º 1 do
art.º 9.º do Código Civil) e a unidade
do sistema de normalização contabilística.
E é no contexto da unidade do sistema jurídico e da unidade do sistema contabilístico que as normas
de contabilidade pública são regras
ou comandos jurídicos do âmbito
do direito público e, por via disso,
algumas delas são, simultaneamente, regras de direito financeiro
(público) e regras de direito contabilístico.25 A propósito da distinção
entre direito privado e direito público, Freitas do Amaral esclarece
o seguinte26: «Direito privado é o
sistema de normas jurídicas que,

visando regular a vida privada das
pessoas, não conferem a nenhuma
delas poderes de autoridade sobre as
outras, mesmo quando pretendem
proteger um interesse público considerado relevante; direito público é
o sistema de normas jurídicas que,
tendo em vista a prossecução de um
interesse coletivo, conferem para
esse efeito a um dos sujeitos da relação jurídica poderes de autoridade
sobre o outro.»
Perante a polémica que se gerou em
torno do âmbito e do conceito de direito contabilístico, Lauzainghein
veio posteriormente, em co-autoria
com Navarro e com Nechelis, aclarar a sua posição: «O direito contabilístico é o ramo do direito privado que rege a contabilidade e os
contabilistas», mas tão só, quando
«aquela for entendida como a contabilidade de empresas privadas»27,
deixando, com essa «adenda» à definição anterior, espaço vago para a
existência de um direito contabilístico da contabilidade pública.
Por sua vez, Bernard Colasse, não
pretendendo imiscuir-se na querela sempre presente entre juristas,
quando se discute o âmbito do direito privado versus âmbito do direito
público, veio afirmar que «o direito
da contabilidade consiste no estudo
de normas, mais ou menos coercivas, que regem a produção, a apresentação e a difusão da informação
contabilística.»28 Mas antes, no ano
de 1999, Robert Obert, já tinha afirmado que «o direito contabilístico é
o conjunto de regras de conduta que
determinam as relações dos utilizadores e dos profissionais da contabilidade com esta última.»29
Em Itália, o direito contabilístico é
uma disciplina do Direito Civil, que
tem por objeto o estudo das disposições do Código Civil em matéria
de «contabilidade e balanço»; o es-
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O direito contabilístico não nasceu, repentinamente, com
a promoção de textos legislativos mas, pelo contrário,
desenvolveu-se ao longo de dezenas de anos a partir dos
princípios e conceitos que lhe conferem uma certa autonomia.
tudo da transposição para a ordem
interna das IFRS e o estudo dos critérios de valorimetria no âmbito das
mesmas; e, finalmente, o estudo do
balanço e do valor das participações
sociais, nos casos de dissolução, de
fusão e de transformação de sociedades.30
Nos países anglo-americanos, com
sistema common law, a normalização contabilística e o direito contabilístico não têm, predominante
e contrariamente aos países da Europa continental com sistema de ius
romanum, a lei como fonte jurídica.
Naqueles países, o direito contabilístico quase se identifica com os
Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), emitidos pelas organizações profissionais de contabilidade.
Direito contabilístico: direito
de geometria variável
Pois bem. Do que ficou dito atrás,
poder-se-á dizer que o direito contabilístico é um «direito de geometria variável», de natureza privada
e pública, e um «direito não codificado»31, mas que não se encontra
rigidificado. Bem pelo contrário, a
ordem contabilística está em constante e acelerada mutação, quer a
nível nacional, quer a nível europeu, quer ainda a nível internacional, sempre com o intuito de ordenar fenómenos importantes da vida
social: fenómenos patrimoniais,
fenómenos económicos, fenómenos
financeiros e fenómenos administrativos.

Atentas as finalidades de uma ordem contabilística universal, a
abordagem do direito contabilístico poderá fazer-se atendendo a três
ópticas de análise, que se complementam umas às outras. A primeira
óptica de abordagem – a perspetiva
historicamente mais antiga - coloca o direito contabilístico no âmbito
dos «direitos subjetivos», em especial no âmbito dos «direitos patrimoniais», absorvendo dos outros
ramos do direito princípios, normas
e conceitos jurídicos que tratem de
assuntos ou factos, que também são
contabilísticos, aplicados quer no
processo de reconhecimento e de
mensuração dos elementos do ativo,
do passivo, dos gastos e dos rendimentos, quer na divulgação da informação contabilística.
Aclaremos essa dimensão do direito contabilístico enquanto «direito
subjetivo.» O direito contabilístico
absorve do direito comercial normas e os conceitos de: escrituração comercial, de comerciante, de
empresa comercial nos seus sentidos, subjetivo e objetivo (estabelecimento comercial), de letra, de
saque, de endosso, de aval, de depósito comercial, de empréstimo
comercial, de mandato comercial,
de comissão, de penhor mercantil,
etc.. Do direito das sociedades, o
direito contabilístico integra normas e os conceitos: de sociedade
comercial, de sócio, de acionista,
de participação social (quota, ação,
parte de capital), de capital social,
de aumento, redução e reintegra-

ção do capital social, de entrada em
espécie para a realização do capital,
de obrigação (titulada e escriturada), de reserva, de suprimento, de
prestação suplementar, de prestação de contas, de relatório da gestão, de fusão de sociedades, de cisão
de sociedade, de transformação de
sociedade, de dissolução e liquidação de sociedade, de sociedade coligada, etc.. Do direito das obrigações, o direito contabilístico acolhe
normas e os conceitos: de devedor,
de credor, de débito, de crédito, de
obrigação (enquanto realização de
uma prestação), de compra e venda,
de arrendamento, de aluguer, de
locação, de locação financeira, de
prestação de serviço, de consignação de rendimentos, de fiança e de
subfiança, de arresto, de caução, de
mútuo, de comodato, de empreitada, de cessão da posição contratual, de cessão de créditos, de cessão
de bens aos credores, de dação em
cumprimento e dação pro solvendo,
de consignação em depósito, etc.. O
direito contabilístico absorve também dos direitos reais normas e os
conceitos: de propriedade e de direito de propriedade, de posse, de
uso, de fruição, usufruto, de gozo,
de garantia real, de hipoteca, de
penhor, de privilégio creditório, de
direito de retenção; e indiretamente
recebe os conceitos de coisa (móvel,
imóvel, simples, complexa, composta, fungível, não fungível…),
etc.. Do direito fiscal, o direito contabilístico serve-se das normas e
dos conceitos: de imposto, de imposto direto, de imposto indireto,
de imposto sobre o rendimento,
de imposto sobre o património, de
imposto sobre o consumo, de taxa,
de sujeito ativo e de sujeito passivo
de imposto, de reintegração e de
amortização do imobilizado, de retenção na fonte, de pagamento por
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conta, de IVA (suportado, dedutível,
liquidado …), de imposto estimado,
de imposto liquidado, de mais e de
menos-valia, de privilégio creditório do Estado, de execução fiscal,
de gasto figurativo, etc.. Do direito
do trabalho e do direito da segurança social vêm para o objeto do
direito contabilístico normas e os
conceitos: de contrato de trabalho,
de salário, de ordenado, de remuneração (fixa, variável, principal ou
acessória…), de subsídio de refeição,
de subsídio de férias, de subsídio de
natal, de mapa de férias, de registo
de faltas ao trabalho, de indemnização por despedimento, de compensação por caducidade do contrato de trabalho, de contribuições
para a Segurança Social, de balanço
social, etc.. Ao direito dos valores
mobiliários, o direito contabilístico
vai buscar normas e os conceitos: de
valores mobiliários, de sociedade
aberta, de mercado dos valores mobiliários, de investidor em valores
em mobiliários, de oferta pública
etc.. Do direito financeiro (público),
o direito contabilístico vai servir-se de normas e dos conceitos: de
orçamento do Estado, de execução
orçamental, de receita pública, de
despesa pública, de princípios orçamentais (anualidade, não consignação…), de conta geral do Estado,
de cadastro e inventário dos bens do
Estado, etc.. O direito contabilístico
vai ainda acatar do direito administrativo normas e os conceitos:
de património público, de coisa do
domínio público do Estado, de coisa do domínio privado do Estado,
de ato administrativo, de contrato
administrativo, de pessoa coletiva pública, de órgão do Estado, de
serviço e organismo do Estado, de
contrato de concessão, de licença,
de expropriação; e, bem assim, os
conceitos que identificam os prin-
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O direito contabilístico não é apenas um direito que
tem por objeto o estudo das normas de contabilidade.
Ele é ainda o direito que rege a atividade dos profissionais
de contabilidade, sejam eles contabilistas ou auditores.
cípios da legalidade, da igualdade,
da proporcionalidade, da justiça, da
imparcialidade, da boa-fé ou confiança dos administrados, etc..
Direito «adjetivo»
e «transdisciplinar»
Nessa perspetiva de análise, o direito contabilístico é um «direito adjetivo», um «direito derivado» e um
«direito transdisciplinar», que no
âmbito do direito privado se encontra essencialmente focado na defesa dos direitos dos credores (art.º
601.º do Código Civil) e na intangibilidade do capital das sociedades
comerciais (art.º 35.º do CSC), com
tradução na prática contabilística
na aplicação do «princípio da prudência»32; e, no âmbito do direito
público, dirigido ao cumprimento
do princípio da legalidade das despesas públicas e ao cumprimento do
princípio da regularidade financeira nas contas públicas.
Todavia, essa óptica de abordagem
do direito contabilístico privado,
restringido à tutela de direitos subjetivos, já não completava os fins da
contabilidade. Ao direito contabilístico, isto é, à jurisdicização das
normas contabilísticas, compete
regular não só o objeto, mas também o método e os novos objetivos
da contabilidade. Essa ideia parece
ter acolhido o apoio por parte de
Fernandes Ferreira, quando afirmou: «No passado, a contabilidade
confinava-se às maneiras de con-

seguir uma melhor relevação sistemática e digráfica das operações
relativas ao património de cada
organismo económico, no sentido
do conhecimento da situação patrimonial e dos resultados correntes de cada período de atividade do
organismo considerado. Hoje, tem
predominantemente, funções previsionais e de controlo entre o que
se executou e o que se previu, num
sentido de acompanhamento crítico e
evolutivo da gestão.
Esta nova orientação modificou-lhe o objeto: deixou de ser mera
relevação do património para passar
a desempenhar um papel essencial
na condução da gestão, no exame
da sua eficácia e resultados. Alargados o seu âmbito e os seus fins,
aparece para ela novos enquadramentos. Não basta já atentar apenas
na necessidade de conhecer o património como suporte ou garantia
dos credores (fim essencialmente
jurídico e tradicional da contabilidade). Torna-se necessário adotar
critérios económicos que possam
nortear as mensurações múltiplas
exigidas pelos fenómenos gestivos
(fins essencialmente económico-financeiros).»
Daí, a necessidade de colocar em
estudo uma segunda ótica de abordagem do direito contabilístico, que
repouse numa conceção de «direito objetivo», isto é, no «direito das
contas (ou «direito de base»), que
já não tenha somente um fim pro-
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batório e de garantia dos direitos
patrimoniais, mas que seja, antes
de mais, um direito com autonomia científica e com fontes jurídicas
próprias. O direito contabilístico,
enquanto «direito das contas», tinha e tem a sua expressão nos princípios, nas normas de contabilidade
e nos conceitos contabilísticos previstos: no POC e nas diretrizes contabilísticas (já revogados), no SNC,
no POCP e nos planos de contabilidade sectoriais de contabilidade
pública, no PCSB e no PCES, nos regulamentos e nas diretivas comunitárias, reguladoras da contabilidade e da auditoria, nas NIC do IASB
e, bem assim, nas normas de contabilidade, emitidas por organismos,
públicos e privados, nacionais e estrangeiros, independentemente da
fons iuris ser, ou não, a lei lato sensu
ou o regulamento administrativo.
A dimensão internacional que contabilidade granjeou nas últimas
décadas autoriza o direito contabilístico a fundar-se, direta ou indiretamente, nos usos, nos costumes,
nas normas corporativas, na doutrina e na jurisprudência, resultando dessas fontes iuris, quer normas
de contabilidade iuris essendi quer
normas de contabilidade iuris cognoscendi. Este direito contabilístico,
«objetivo e autónomo», cada vez
mais internacionalizado, é o que
vai servir diretamente o método
da ciência contabilística e é aquele que se vai interdisciplinar, não
se limitando a receber dos outros
ramos do direito as suas normas
e os seus conceitos, mas também
emprestando-lhes os princípios, as
normas e os conceitos próprios da
Contabilidade: v.g. os conceitos de
justo valor, de ativo, de passivo, de
continuidade, previstos nos n.ºs 2 e
3 do art.º 3.º do CIRE; ou o conceito
de justo valor, previsto no n.º 2 do

art.º 32.º do CSC e no n.º 9 do art.º
18.º do CIRC; ou, ainda, os conceitos
de justa indemnização, de valor real
e corrente e de valor de rendimento efetivo, previstos no n.º 1 do art.º
23.º e no n.º 3 do art.º 27.º do Código
das Expropriações.
Refere, ex professo, Raybaud-Turrillo que o direito contabilístico
não nasceu, repentinamente, com
a promoção de textos legislativos
mas, pelo contrário, desenvolveu-se, progressivamente, ao longo de
dezenas de anos a partir dos princípios e conceitos que lhe conferem
uma certa autonomia em relação
aos outros ramos do direito.33
Direito de informação patrimonial
Finalmente, a terceira perspetiva
de abordagem qualifica o direito
contabilístico como um «direito de
informação patrimonial, económica e financeira», especialmente
orientado, no que se refere à contabilidade privada, para a defesa dos
direitos dos sócios ou dos acionistas
à informação e, mais concretamente, para a defesa dos direitos à informação dos acionistas detentores
de valores mobiliários cotados em
Bolsa de Valores34. Trata-se de uma
vertente do direito contabilístico
que enfatiza o fim (ou objetivo) da
contabilidade, tutelando a função
de interesse público da informação
produzida pela própria contabilidade. Essa vertente do direito contabilístico, relacionado com a prestação
de contas, compreende um conjunto de regras de relato financeiro
(v.g., as que se encontram referidas
nas NCRF e nas NIC, que definem o
conteúdo da informação a divulgar
nas demonstrações financeiras).
Os direitos dos sócios consistem,
entre outros, em «quinhoar nos lucros» (e nas perdas) e a «obter informações sobre a vida da socieda-

de nos termos da lei e do contrato»,
conforme prevêem, respetivamente, as al. a) e c) do art.º 21.º do CSC.
Esse direito à informação revela-se,
depois, em várias normas de direito societário, designadamente em
várias disposições do Código das
Sociedades Comerciais (art.º 65.º
e seguintes; art.º 181.º; art.º 214.º;
art.º 288.º e seguintes; e art.ºs 474.º
e 478.º) , em vários preceitos do Código dos Valores Mobiliários (art.
ºs 7.º e seguintes; art.ºs 85.º e seguintes; e art.º 244.º e seguintes),
encontrando-se também no art.º
120.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (Decreto-Lei n.º 298/92, de 31
de dezembro) e ainda nas normas
respeitantes ao registo (ou depósito) e publicação dos documentos de
prestação de contas (al. n) do art.º
3.º, n.º 4 do art.º 15.º, art.º 42.º e art.º
70.º do Código do Registo Comercial).36
A divulgação da informação contabilística, mediante publicidade das
demonstrações financeiras, é um
ato comunicacional37. A contabilidade é uma linguagem que traduz
observações38. Escrevia James W.
Pattillo39: «O objetivo da contabilidade financeira é proporcionar
um sistema de informação e comunicação externas ao recompilar,
dar forma compacta, interpretar e
disseminar dados económicos que
veiculem uma representação financeira dos direitos económicos e os
interesses relativos dos setores da
economia, a fim de facilitar a esses
setores a formulação de juízos e a
tomada de decisões.»
Esse enfoque da contabilidade
como linguagem e como sistema
de comunicação é aquele que, por
um lado, permite cumprir o objetivo da contabilidade e, por outro,
realizar a sua função jurídica de
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tutela de direitos privados e de interesses públicos. Relativamente
àqueles aspetos, referia Fernandez
Pirla: «A contabilidade pode, pois,
ser um meio de comunicação capaz
de proporcionar maior ou menor
quantidade de informação na relação com o sistema económico que
representa, em razão do maior ou
menor rigor exigido da planificação
contabilística. (…) A contabilidade
passa assim a ser vista como uma
estrutura de comunicação que utiliza uma linguagem própria, precisamente a mais idónea, para o fim
informativo que pretende acerca da
realidade económica.»40
Assim, poder-se-á dizer que a contabilidade é, pois, uma linguagem,
codificada e utilitária41, que o direito contabilístico regula.
Mas o direito contabilístico não é
apenas um direito que tem por objeto o estudo das normas de contabilidade. Ele é ainda o direito que
rege a atividade dos profissionais
de contabilidade, sejam eles contabilistas ou auditores. A regulação
das respetivas atividades, plasmada
nos estatutos profissionais42, onde
se estabelecem as regras de acesso
e de exercício da respetiva profissão
e se estatui sobre os direitos e sobre os deveres inerentes às profissões, incluindo os direitos e deveres
que, que nas relações profissionais
com os clientes, deverão figurar
nas cláusulas contratuais. O direito
contabilístico contempla ainda as
normas éticas e deontológicas43 que
visem disciplinar o comportamento
ou a conduta dos indivíduos habilitados ao exercício das profissões
contabilísticas, responsabilizando-os pela violação dessas normas reguladoras das respetivas atividades
profissionais.
Atente-se que as normas de contabilidade, estudadas pelo direi-
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to contabilístico, são aquelas que,
obrigatoriamente, devem ser aplicadas pelos contabilistas e pelos
auditores no exercício das respetivas atividades. Em homenagem ao
princípio da regularidade contabilística, os contabilistas elaboram
as contas, adotando procedimentos que estejam em conformidade
com os princípios e com as normas
de contabilidade e, por sua vez, os
auditores ou ROC, aplicando normas de auditoria, examinam essas
contas, verificando o cumprimento
da dita conformidade com os princípios e com as normas de contabilidade.44 Quando essa conformidade
dos procedimentos contabilísticos
com os princípios e com as normas de contabilidade e de auditoria
acontece, concretiza-se, formalmente, a justiça, a equidade e a verdade na contabilidade, que são os
fins últimos do direito e da contabilidade.45
Seja como for, uma coisa é certa:
entre a contabilidade e o direito
contabilístico, a relação não é unívoca, mas biunívoca. Na linha daquilo que afirmaram Lauzainghein,
c.; Navarro, j-l.; Nechelis46, importa
reter o seguinte: o direito contabilístico, no seu sentido físico, resulta
tanto de forças contabilísticas como
de forças jurídicas. A importância
das forças contabilísticas no direito
contabilístico não pode ser negada
e manifesta-se de três maneiras:
primeira, são os contabilistas e os
auditores que produzem, total ou
parcialmente, as normas que regem
as suas profissões, sendo o setor do
direito onde os atores mais participam na elaboração dessas normas47;
segunda, compete à ciência contabilística definir as finalidades do
direito contabilístico, o qual, integrando o método contabilístico, vai
estabelecer os limites da interpre-

tação e da aplicação das ditas normas na execução da contabilidade,
pelo que, se a finalidade última da
informação produzida pela ciência
contabilística é a concretização do
princípio da «imagem fiel» ou da
«imagem verdadeira e apropriada», então esse princípio de verdade (true and fair view ou image fidèle), antes de constar em norma de
contabilidade legislada, já existia e
manifestava-se na prática contabilística; terceira, a contabilidade é
fonte reveladora do direito em geral
e, mais especificamente, do direito
contabilístico, visto que há normas
jurídicas que só são inteligíveis e
aplicáveis desde que se recorra aos
conceitos, às normas, aos princípios
e à linguagem própria da contabilidade.
Mas, afinal, o que é uma norma de
contabilidade? O que é que distingue uma norma de contabilidade jurisdicizada de uma norma
de contabilidade que não tem essa
característica? Como se revelam as
fontes do direito contabilístico? São
esses os assuntos a tratar em próximo artigo. 
*Professor adjunto no ISCAC
TOC n.º 27 414
Bibliografia disponível
em («A Ordem – Publicações
– Revista TOC – Bibliografia»

Notas
1

Fernandes Ferreira, R. (1987): «Retros-

petiva da Normalização Contabilística», in
Gestão, Contabilidade e Fiscalidade, p. 114.
2

Cimourdain de Oliveira, C. (1986): «Fina-

lidade e Fidelidade das Contas», in separata
do Jornal do Técnico de Contas e da Empresa.
3

Sobre o assunto vide Cunha Guimarães,

J. (2005): História da Contabilidade em
Portugal, Reflexões e Homenagens, p. 341.
4

Fernandes Ferreira, R. (1984): Normali-

COLABORAÇÃO ISCAC

zação Contabilística, pp. 25 e 26. O autor

(2013): “A Lei Fiscal e os Juízos Conta-

20

cita, a p. 25, o mesmo conceito, defini-

bilísticos Discricionários”, in O SNC e os

vel designar o direito contabilístico (pri-

do por André Brunet em La Normalisa-

Juízos de Valor – Uma Perspectiva Crítica e

vado) com a expressão do título da obra

tion Comptable au Service de l’Entreprise,

Multidisciplinar, coord. Ana Maria Rodri-

de Rodrigues Robles, A. (1960): Derecho

de la Science et de la Nation, do ano de

gues e Tomás Cantista Tavares, p. 311.

Contable Mercantil.

1951: «Conjunto de regras, mais ou me-

14

nos complexas, aplicadas quer a título

Contable Mercantil [tradução nossa, feita

Comptable Patrimonial – Les Enjeux d’un

facultativo quer por virtude de disposições

a partir do texto em língua espanhola].

Droit Comptable Substantiel, p. 212, escre-

legais ou contratuais, por um conjunto de

15

empresas pertencentes ou não ao mesmo

au Service de l´Homme.

sector de atividade, regularizadoras da

16

Obert, R. (2007): «Les Spécifités du

mais il concerne uniquement à la compta-

organização, em bases uniformes, da sua

Droit Comptable en 2007», in Revue

bilité général des entreprises: sont donc ex-

contabilidade e cálculo de custos ou da

Francaise de Comptabilité, n.º 400, Junho,

clues du champ du droit comptable la comp-

apresentação dos seus resultados finan-

p. 24 [tradução nossa feita a partir do

tabilité publique, la comptabilité civile et la

ceiros ou técnicos, com vista a permitir

texto em língua francesa].

comptabilité analytique.»

a comparação ou a facilitar o estudo ou

17

o controlo, em proveito da empresa, do

«Existe-t-il um droit comptable?», in

de Contabilidade das Autarquias Locais,

setor ou da nação” [itálicos nossos].

Revue Française de Comptabilité, n.º 77,

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99,

novembro, p. 575.

de 22 de fevereiro, alterado pela Lei n.º

5

Num outro estudo posterior, Fernandes

Rodrigues Robles, A. (1960): Derecho

Savatier, R. (1969): Le Droit Comptable

Windsor, F., Ledouble, D. (1977):

21

Nesse caso, talvez tivesse sido preferí-

Raybaud-Turrillo, B. (1997): Le Modèle

veu: «le droit comptable ne concerne pas
non plus l’ensemble de la comptabilité,

22

Previstas no ponto 12.3 do Plano Oficial

Ferreira, R. (1987): «Busca de Conciliação

18

Pontavice, e. (1982): Le Droit Compta-

162/99, de 14 de setembro, Decreto-Lei

entre Direito da Contabilidade e Direito

ble et les Techniques Contractuelles dans la

n.º 315/2000, de 2 de dezembro e Decre-

da Fiscalidade», in Gestão, Contabilidade

Pratique des Affaires, pp. 281 e ss.. Nessa

to-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de abril.

e Fiscalidade, Vol. I., p. 85, escreveu: «O

linha de raciocínio, o autor referiu, a p.

23

POC hoje é a lei contabilística, é ele que

283, que a «contabilidade traduz a exis-

de 13 de julho.

regula para fins da contabilidade; se um

tência de direitos ou obrigações da em-

24

Código Fiscal ou uma regulamentação

presa.» A p. 288 escreveu: «O direito

CIRS; os art.ºs 17.º, 121.º, 123.º a 125.º do

deste aponta regras de modo diferente,

contabilístico submete ao Direito as téc-

CIRC; o art.º 44.º do CIVA, etc.. Sobre as

as mesmas não derrogarão o POC.»

nicas contratuais do direito dos negócios

relações da Contabilidade com Fiscali-

e, por sua vez, o direito contabilístico

dade, vide Cantista Tavares, T. (2011):

adapta o Direito às técnicas contabilís-

IRC e Contabilidade - Da Realização ao

Sobre o pensamento do autor, vide tam-

ticas da prática dos negócios. O domínio

Justo Valor., Cap. I da I Parte; e (1999):

bém Baptista da Costa, C.; Correia Alves,

da contabilidade é quantificar; o domí-

Da Relação de Dependência Fiscal entre

G. (2013): Contabilidade Financeira, pp. 76

nio do direito é qualificar.» A p. 289 veio

a Contabilidade e o Direito Fiscal, pp. 37

e 77; e Cunha Guimarães, J. (2005): ob.

ainda dizer que «o direito contabilístico

e ss.; e Báez Moreno, A (2005): Normas

cit., pp. 131 e 132.

é a tradução contabilística dos princípios

Contables e Impuesto Sobre a Socieda-

jurídicos que permitem afinar a reflexão

de, p. 372 e ss..

sobre a natureza jurídica de uma ins-

25

tituição. Por fim, o autor, contrarian-

mentais, previstos na Lei de Enquadra-

Santos Garcia, P. A (1935): A Unificação

6

de Balanços, p. 3.
7

Cruz Vidal, C. L. (1955): Ensaio sobre um

8

Planeamento Contabilístico Racional, p. 12.
9

Sobre o assunto vide também Cunha Gui-

marães, J. (2005): Ob. cit., pp. 133 e 135.

Art.º 14.º do Decreto-Lei n.º 158/2009,
Vide, v.g., os art.ºs 117.º e 118.º do

Vide, v.g., os princípios e regras orça-

do Garnier, afirmava, a p. 298, que «a

mento Orçamental (Lei n.º 91/2001, de 20

Sobre o assunto vide Baptista da Costa, C.;

contabilidade não é a álgebra do direito,

de agosto), que são aplicáveis à contabi-

Correia Alves, G. (2013): Ob. cit, pp. 77 e 78.

mas antes uma ferramenta de gestão ao

lidade pública (princípios da anualidade,

Pimenta, A. (1970): Prestação das Contas

serviço das necessidades das empresas»

da não consignação, da não compensação,

do Exercício nas Sociedades Comerciais, in

[tradução nossa, feita a partir do texto

etc.). Sobre o assunto, vide d’Oliveira

BMJ, n.º 200, novembro, pp. 13 e 14.

em língua francesa]. Sobre o assunto,

Martins, G.; d’Oliveira MArtins, G. W.;

10

11

Para maiores desenvolvimentos, vide

vide Obert, R. (1999): La Construction

d’Oliveira Martins, M. (2009): A Lei de

Cunha Guimarães, J. (2005): Ob. cit., pp.

du Droit Comptable, p. 8.

Enquadramento Orçamental – Anotada e

147 e 148.

19

12

Viandier, A.; Lauzainghein, C. (1993):

Comentada, pp. 53 e ss..

A expressão Direito Contabilístico é

Droit Comptable, p. 1 [tradução nossa,

26

igualmente utilizada por AGUIAR, N.

feita a partir do texto em língua francesa].

Introdução ao Direito, p. 252.

13

Freitas do Amaral, D. (2012): Manual de

MAIO 2014

55

COLABORAÇÃO ISCAC

Lauzainghein, c.; Navarro, j-l.; Neche-

p. 308; e Olavo Cunha, P. (1988): «Breve

dução nossa, feita a partir do texto em língua

Nota sobre os Direitos dos Sócios (das So-

espanhola]. No mesmo sentido apontava

Colasse, B. (2004): L’évolution Récente du

ciedade Comerciais de Responsabilidade

Rocha, A. C. S. (2000): «O Ensino Superior

Droit Comptable. Association Francopho-

Limitada) no Âmbito do Código das So-

e as Disciplinas de Contabilidade”, in Cunha

ne de Comptabilité., p. 2. [tradução nossa,

ciedades Comerciais», in Novas Perspec-

Guimarães, J. (2005): Ob. cit., p. 260.

feita a partir do texto em língua francesa].

tivas do Direito Comercial, p. 233.

41

27

lis, D. (2004): Droit Comptable, p. 7.
28

Obert, R. (1999): Ob. e p. cit. [tradução

29

36

Com as alterações introduzidas pelo

Compin, F. (2004): Thèorie de la Langa-

ge Comptable, p. 16..

nossa, feita a partir do texto em língua

Decreto-Lei. n.º 76-A/2006, de 29 de

42

francesa].

março e pelo Decreto-Lei n.º 8/2007, de

dem dos TOC, publicadas no Decreto-Lei

17 de janeiro (que criou a IES- Informa-

n.º 452/99, de 5 de novembro, com redação

ção Empresarial Simplificada).

dada pelo Decreto-Lei n.º 310/2009, de 26

De Angelis, L. (2013): Elementi di Diritto

30

Contabile.
Sobre a codificação do Direito, vide, en-

As normas contidas no Estatuto da Or-

A prestação de informação acerca da

de outubro. O Estatuto da OROC foi apro-

tre outros, Baptista Machado, J. (1990):

posição financeira e dos resultados é o ob-

vado pelo Decreto-Lei n.º 487/89, de 16 de

Introdução ao Estudo do Direito e ao Dis-

jetivo previsto, quer na estrutura concep-

novembro, com as alterações introduzidas

curso Legitimador, pp. 99 e ss.; Santos

tual do SNC, quer no framework do IASB.

pelo Decreto-Lei n.º 224/2008 e pelo De-

Justo, A. (2009): Introdução ao Estudo do

Para a American Accounting Association

creto-Lei n.º 185/2009, de 12 agosto.

Direito, pp. 271 e ss..

(1996), «a contabilidade é essencialmen-

43

O Código Comercial Português, de 1833,

te um sistema de informação», ou mais

Deontológico dos TOC, publicadas no

foi influenciado indirectamente pela Or-

precisamente, «é uma aplicação da teoria

D.L. n.º 310/2009, de 26 de Outubro.

dennance de Commerce de Cobert de 1673,

geral da informação para os problemas de

44

no qual se encontrava traduzido o pen-

eficiência das operações económicas.»

Comptabilité, p. 44.

samento do seu ideólogo, JACQUES SA-

Sobre o assunto, vide Borges, A.; Rodri-

45

VARAY, autor da obra Le Parfait Negociant

gues, A.; Rodrigues, R.. (2010): Elemen-

Contabilidad, pp. 9 e 10. Numa abordagem

ou Instruction Generale pour ce qui regarde

tos de Contabilidade Geral, p. 31. Segundo

ética da contabilidade, o autor refere que:

le commerce des marchandises de France et

Chatelain-Ponroy, S.; e Vidal, O. (2012):

La justicia se refiere frecuentemente a la con-

des pays etrangers, etc.., do ano de 1675. A

«Comptabilité et Cartographie: Apports

formidad a una norma determinada formal o

razão dessa Ordennance prendia-se com a

d’une Métaphore», in Revue Francaise

informalmente como guía para el tratamiento

necessidade de proteger os credores na se-

de Comptabilité, a contabilidade, apesar

equitativo; a verdade contabilística consiste

quência de sucessivas fraudes financeiras.

de não ser uma língua, nem uma fala, é

em não falsear os resultados contabilís-

Daí, a obrigatoriedade dos comerciantes

uma linguagem e, nessa qualidade, é um

ticos (princípio da plenitude); e a equidade

disporem de contabilidade ou de escri-

instrumento de comunicação que tem a

reflete-se na isenção e na imparcialidade,
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Fernandez Pirla, J. M. (1983): Teoría Eco-

rada, aliás, como simples enunciação de
princípios gerais.»
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Auditoria e governo
das sociedades (IV)
Onde se analisa o caso português e se conclui que abundam evidências no que respeita a
uma relevância crescente desta temática, conferida pelos principais organismos reguladores
internacionais.

Por Alcina Augusta de Sena Portugal Dias* | Artigo recebido em março de 2014

A

pós a divulgação dos
conceitos já referidos nos
textos anteriores, importa
saber o que se entende por corporate governance – governo das sociedades.
A pesquisa realizada pelo International Federation of Accountants (IFAC),
em 2004, assumiu como definição de
governo das sociedades o conceito da
Fundação ISACA – Information Systems Audit and Control: «O conjunto de
responsabilidades e práticas desempenhadas pela gestão de topo a fim
de providenciar um alinhamento
estratégico face ao alcance dos objetivos da organização adequando os
riscos à sua gestão e garantindo uma
utilização sustentável dos recursos
à disposição» (the set of responsibilities and practices exercised by the
board and executive management with
the goal of providing strategic direction – ensuring that the objectives are

achieved – ascertaining that risks are
managed appropriately and verifying
that the organizations’ resources are
used responsibly, Information Systems
Audit and Control Foundation, 2001)
Enterprise Governance,Getting the
Balance Right, IFAC, 2004.
Este entendimento do governo das
sociedades tem implícito uma dualidade de medidas:
- Conformidade (conformance or
compliance): governo das sociedades
propriamente dito (corporate governance);
- Desempenho (performance): estratégia e criação de valor.
Neste estudo do IFAC foram considerados 27 estudos de casos internacionais compreendendo países
de todo o mundo – desde a América
à Austrália - e contemplando uma
vasta gama de setores de atividade
económica. O objetivo inerente à
investigação residiu no entender o

nível de boas práticas associadas ao
governo das sociedades e associá-las
ao seu desempenho. Para tal foi definida uma estrutura base de análise
norteada pelo quadro 3.1 de teor estratégico (strategic scorecard):
Quadro 3.1 | Strategic scorecard
Posição
estratégica

Opções
estratégicas

Implementação
estratégica

Riscos
estratégicos

Fonte: IFAC, 2004
Este strategic scorecard deve ajudar a
gestão de topo a gerir o seu negócio
de tal forma que o sucesso das organizações se deva não só em strictu
sensu ao bom governo das sociedades mas haverá também que o balancear com o seu desempenho.
Quatro anos volvidos esta mesma
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instituição, em março de 2008, sob
o título Financial Reporting Supply
Chain (março 2008) contempla a
necessidade de todos os parceiros de
negócio internacional usarem uma
linguagem comum traduzida numa
certa homogeneidade de princípios
subjacentes à elaboração de respetivas demonstrações financeiras.
É assim que os seguintes temas são
considerados como fundamentais
para conceder utilidade à respetiva
informação:
- O governo das sociedades;
- O processo de preparação do reporte financeiro;
- A auditoria às demonstrações
financeiras;
Estas áreas pertencentes à cadeia
de informação financeira registaram ao longo dos últimos cinco
anos melhorias significativas, mas
o IFAC pensa que ainda há muito a
fazer. Assim, para que os relatórios
sobre as demonstrações financeiras
tenham a utilidade que, de facto,
devem ter, o Comité Operacional
da Direção deste organismo sugere
que os projetos e organizações que
possuam auditores e contabilistas
com experiência relevante sejam
capazes de contribuir para ensinar
aos parceiros internacionais boas
práticas. Ao IFAC competirá a liderança dessa aproximação e troca de
saberes – uma ideia em pleno sobre
o tão falado benchmarking internacional.
A visão da panorâmica internacional
nesta matéria confirma a aderência aos princípios de corporate governance como algo de substancial
desde a década de 90.
A European Corporate Governance
Institute (ECGI) elaborou uma pesquisa baseada nos princípios inerentes ao governo das sociedades
(corporate governance) conforme
descritos:
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Quadro 3.2 | Princípios do European Corporate Governance Institute
Independência
dos membros
da sociedade
Código de ética

Composição dos
órgãos
da sociedade
Nomeação
dos membros
diretores

Reuniões
da sociedade

Mandatos

Substituição do
pessoal
e desempenhos

Avaliação

Posições,
funções
e competências

Fonte: ECGI, 2008
Esta entidade questionou as organizações quanto à data de início da implementação das ideias de governo
das sociedades e respetiva data do
fim de implementação na organização, identificando tal como uma
parte integrante das demonstrações
financeiras. Estes dois momentos
significam o esforço de atualização
sobre esta temática que os países
foram evidenciando ao longo do
tempo.
São evidenciadas, de seguida, apenas algumas das inúmeras situações
identificadas por aquele organismo.
Estes elementos reportam-se ao ano
de 2014 (quadro 3.3).

De todos estes países identificados
pelo índice do European Corporate
Governance Institute (ECGI), tornase relevante mencionar:
• O Reino Unido é o país mais
dinâmico em termos de emissão
de recomendações relativas ao
governo das sociedades. No espaço
temporal de 20 anos, tempo que
medeia entre a primeira emissão,
em 1992, e a última alteração/
revisão, em 2012, registaram-se
cerca de 34 recomendações/atualizações/revisões – uma média de
1,7 por ano.
• Os EUA são também muito ativos nesta matéria, pois no espaço

Quadro 3.3 | Adoção dos princípios do governo das sociedades

Grandes regiões

Países e data de início/data de fim
Implementação e recomendações/alterações/revisões
sucessivas

Europa

R.U. 1992-2012; Bélgica 1998- 2009; CHZ 2001-2004
França 1995 -2013; Alemanha 1998 -2013;
Portugal 1999 -2014; Espanha 1996 -2013

Ásia

Bangladesh 2004; Hong Kong 1999-2011; Índia 1998 -2009;
Indonésia 2001-2007; Japão 1997-2009; China 2001-2004

África

Marrocos 2008- 2011; África Sul 1994-2010
Nigéria 2003-2011

América

USA 1997-2013: Brasil 2001-2009; Jamaica 2005-2006
Argentina 2004; Canadá 1994-2013;Trinidad and Tobago 20072013

Oceania/Austrália

Nova Zelândia 2003-2004; Austrália 1997-2013

Fonte: ECGI – European Corporate Governance Institute index of all codes, 2014
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temporal de 16 anos, tempo que
decorre entre 1997 e a última alteração/revisão em 2013, registaram-se 16 recomendações/atualizações/revisões – o equivalente,
em termos médios, a um por ano.
Quer a França quer o Canadá representam países igualmente proativos nestas matérias de governo
das sociedades.
• Por último, um facto verdadeiramente interessante será mencionar, por exemplo, que Trinidad
e Tobago (oficialmente República
de Trinidad e Tobago), sendo uma
ilha localizada na costa nordeste
da América do Sul (perto da Venezuela) possui desde 2007 um
guia de princípios de governo das
sociedades e um Código de Governo das Sociedades, em 2013.
Este registo atesta a importância
que este tema vem conquistando
pelo mundo muitas vezes induzido
pelo fator globalização. Em alguns
destes países existe a noção que
são as grandes firmas internacionais que uma vez aí instaladas, pela
sua dimensão e condicionantes de
reporte financeiro associado, são
obrigadas a ter um sistema de boas
práticas de gestão ou seja corporate
governance principles.
Uma coisa parece ser certa quando
se elabora esta análise internacional: há a noção de que na sua fonte
inspiradora existe uma forte base
internacional. As fontes do código de boas práticas de gestão ou o
código de governo de sociedades
podem revestir diferentes perspetivas. Se se atender às grandes
linhas de orientação, nos outputs
usados por cada país, pode-se, por
exemplo, nomear os subjacentes
ao Comittee on Corporate Governance Recommendations (section VI,
Toronto Stock Exchange, 2008), no
Canadá, em que se referem:

Seria gratificante se o código de boas práticas
de governo das sociedades assumido pelas entidades
que o adotam traduzisse uma maior ética
e responsabilidade social para o mundo e o mercado
que tantas vezes se divisa sustentável.

Quadro 3.4 | Orientações dos princípios do governo das sociedades (Canadá)

1) Papel dos
acionistas e sua interação na gestão
da organização

2) Papel dos
stakeholders e sua
importância para a
organização

5) Composição do
comité de supervisão

6) Remunerações
dos membros de
supervisão e comité executivo

No governo das sociedades há
frases que quase se podem considerar como algo fundamental em
qualquer país do mundo: desde a
importância que os acionistas e
outros stakeholders detêm perante
a gestão da organização, até à
transparência da gestão plasmada
na comunicação e divulgação de
informação pertinente, contemplando a gestão do risco e atendendo à independência da função
de auditoria. Em termos globais
poder-se-á convir que a isenção,
a independência e a transparência são qualificativos pertencentes
ao conceito de governo das sociedades através dos quais se pretende
alcançar os diferentes stakeholders
dos quais os shareholders (acionistas) são uma parcela muito significativa. Mas a inspiração de todo
este processo reside em princípios

3) Abertura e
transparência da
organização

4) Responsabilidade e funções dos
comités de gestão

7) Risco da gestão

8) Auditoria
independência

globais definidos pela OCDE.
Fonte dos princípios
de governo das sociedades
O documento base da OCDE elaborado em 2004 contempla seis
princípios fundamentais que se
desdobram em alíneas que os explicam na sua totalidade. Desde
a������������������������������
ssegurar a base para um enquadramento eficaz do governo das
sociedades e considerar os direitos dos acionistas e funções fundamentais do seu exercício dos
direitos, contemplando o tratamento equitativo dos acionistas.
Não foram também esquecidos
os outros sujeitos com interesses
relevantes no governo das sociedades (IV), a divulgação da informação e transparência (V) e
as responsabilidades do órgão de
administração (VI).
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Quadro 3.5 | Princípios do governo das sociedades

Princípios

Descritivo

I. Assegurar a base
para um enquadramento eficaz do governo das
sociedades

O enquadramento do governo das sociedades deve promover mercados transparentes e eficientes, estar em conformidade com o princípio do primado do direito e articular
claramente a divisão de responsabilidades entre diferentes
autoridades de supervisão, autoridades reguladoras e autoridades dedicadas à aplicação das leis.

II. Os direitos
dos acionistas e funções
fundamentais
do exercício dos direitos

O enquadramento do governo das sociedades deve proteger
e facilitar o exercício dos direitos dos acionistas.

III. O tratamento equitativo dos acionistas

O enquadramento do governo das sociedades deve assegurar o tratamento equitativo de todos os acionistas, incluindo acionistas minoritários e acionistas estrangeiros. Todos
os acionistas devem ter a oportunidade de obter reparação
efetiva por violação dos seus direitos.

IV. O papel dos outros
sujeitos com interesses
relevantes no governo
das sociedades

V. Divulgação da informação e transparência

VI. As responsabilidades
do órgão de administração

O enquadramento do governo das sociedades deve acautelar os direitos legalmente consagrados, ou estabelecidos
através de acordos mútuos, de outros sujeitos com interesses relevantes na empresa e deve encorajar uma cooperação
ativa entre as sociedades e esses sujeitos na criação de riqueza, de emprego e na manutenção sustentada de empresas financeiramente saudáveis.
O enquadramento do governo das sociedades deve assegurar a divulgação atempada e objetiva de todas as informações relevantes relativas à sociedade, nomeadamente no
que respeita à situação financeira, desempenho, participações sociais e governo da empresa.
O enquadramento do governo das sociedades deve assegurar a gestão estratégica da empresa, um acompanhamento
e fiscalização eficazes da gestão pelo órgão de administração e a responsabilização do órgão de administração perante a empresa e os seus acionistas.

Fonte: OECD (2004), Principles of Corporate Governance; Supervision and Enforcement in Corporate
Governance (2013). OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264203334-en

A Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico (OCDE)
é um fórum único onde os governos
se encontram para debater temáticas
económicas, sociais e ambientais relativas e conexas aos desafios da globalização. A OCDE é também um símbolo
representativo do esforço realizado
para compreender e ajudar os governos a responder aos desenvolvimen-
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tos de temáticas como o governo das
sociedades, a informação económica
e os desafios derivados do envelhecimento da população. Neste âmbito
podem ser comparadas experiências
políticas e sociais de todos os países
membros. Estes são: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canada, Chile,
Coreia, República Checa, Dinamarca,
Eslovénia, Espanha, Estónia, EUA,

Finlândia, França, Grécia, Holanda,
Hungria, Islândia, Irlanda, Israel,
Itália, Japão, Luxemburgo, México,
Nova Zelândia, Noruega, Polónia,
Portugal, Reino Unido, República
Eslovaca, Suécia, Suíça e Turquia. A
União Europeia participa também
nestes trabalhos.
Esta súmula de procedimentos e
boas práticas foi sendo sucessivamente atualizada desde 2004, como
se pode constatar pelos seguintes
documentos:
• Methodology for Assessing Implementation of the OECD Principles of
Corporate Governance (2006); Corporate governance and the financial
crisis; Corporate Governance, Value
creation and Growth;
• Board Practices: Incentives and
Governing Risks (2011)
• The Role of Institutional Investors
in Promoting Good Corporate Governance (2011)
• Related Party Transactions and
Minority Shareholder Rights (2012);
• Board Member Nomination and
Election (2013)
• Supervision and Enforcement in
Corporate Governance (2013)
• Em curso na atualidade: risk management and corporate governance
Em síntese, estes princípios não são
mais do que recomendações genéricas ao tecido empresarial que devem considerar no desenvolvimento
da sua atividade diversos fatores dos
quais se nomeiam apenas alguns,
considerados como essenciais:
• A linha estratégica relativa à monitorização da gestão numa ótica da
contabilidade e da responsabilidade
da direção;
• O interesse dos acionistas e a defesa de um código de ética;
• A estratégia de gestão de risco e
desempenho;
• A afetação de poderes, a escolha
de executivos;
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• A transparência das remunerações
dos executivos e da gestão de topo;
• A divulgação e comunicação perante os stakeholders.
Foi assim que, ao longo destes anos,
a OCDE foi emitindo recomendações e pareceres que fundamentam
o governo das sociedades a nível internacional. Sem dúvida que a nível
nacional as entidades competentes
e respetivas destas áreas de atuação, neste caso a CMVM, estiveram
sempre atentas e colaborantes neste
processo.
Governo das sociedades
em Portugal
Num horizonte temporal de há
quase 15 anos pode falar-se da evolução da temática no nosso País (cf
quadro 3.6).

criando a informação empresarial
simplificada (IES) contribuíram
para a elaboração do Regulamento
da CMVM n.º 1/2007 - a entrar em
vigor em 1 janeiro 2009. Deste poderemos retirar:
«Artigo 1.º
Relatório sobre a estrutura e as
práticas de governo das sociedades
1. O relatório detalhado sobre a
estrutura e as práticas de governo
societário divulgado por sociedades emitentes de ações admitidas à negociação em mercado regulamentado e sujeitas a lei pessoal
portuguesa inclui os elementos e
obedece ao modelo constante do
anexo do presente regulamento e
que dele faz parte integrante.
2. As sociedades emitentes de ações
admitidas à negociação em mer-

Quadro 3.6 | Evolução dos princípios de governo das sociedades em Portugal
2001
– Divulgação de
factos de governo
societário

2003
– Atualização do
relato de 2001

No nosso país, a situação tem
acompanhado a realidade internacional desde 1999. A Comissão
do Mercado de Valores Mobiliários
(CMVM), através da necessidade de
divulgação dos factos de governo
societário tem sido o motor de difusão desta matéria. As alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º
76/A, de 2006 e pelo Decreto-Lei
n.º 8/2007 em que o primeiro reduziu a burocracia de registos das
conservatórias agilizando o seu
processo e o segundo simplificou
o regime de entrega das declarações financeiras das organizações

2005
– Fiscalização interna das sociedades

2007
– Decreto-Lei
n.º 76A/2006 e
Decreto-Lei
n.º 8/2007 (IES)
surge Regulamento
n.º 1/2007

cado regulamentado e sujeitas a lei
pessoal portuguesa, na divulgação
do relatório a que se refere o número anterior, devem ter por referência o código de governo das sociedades divulgado pela CMVM.»
(In «Manual do Revisor Oficial de
Contas», versão 33, 2008)
Em 2013, com a publicação do ���
Regulamento da CMVM n.º 4/2013,
incluindo um anexo de «Modelo de
Relatório de Governo Societário»,
assiste-se a uma revogação do Regulamento da CMVM n.º 1/2010.
Através daquela edição procurase, essencialmente, dar liberdade

plena às organizações para poderem optar por um Regulamento de
Governo das Sociedades e não as
obrigar ao emitido pela CMVM.
Conclusões
Foi analisado até ao momento uma
breve análise ao estado da arte em
termos de governo das sociedades (corporate governance). Desde
uma abordagem internacional até
à sua consideração a nível nacional
quer em termos consequentes quer
em termos de desenvolvimento
da matéria. Abundam evidências
no que concerne a uma relevância
crescente desta temática conferida
pelos principais organismos reguladores internacionais quer quanto à atividade contabilística quer
financeira. Considerou-se a auditoria e a sua relação com o governo das sociedades principalmente
devido às falhas ocorridas no seu
processo, ou seja, considerar-se
os escândalos financeiros como a
origem de toda esta regulamentação sucessiva sobre a boa forma de
gerir uma organização.
Como perspectivas de evolução
futura pensa-se que esta temática tem e terá muito de dinâmico e
proativo acompanhando os desafios de um mercado cada vez mais
global. Por último, seria gratificante se o código de boas práticas
de governo das sociedades assumido pelas entidades que o adotam
traduzisse uma maior ética e responsabilidade social para o mundo
e o mercado que tantas vezes se divisa sustentável. 
*Professora adjunta e diretora
do mestrado em Auditoria no ISCAP
Bibliografia disponível
em («A Ordem – Publicações
– Revista TOC – Bibliografia»
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CONTABILIDADE

Prestação de contas das pequenas
entidades: conformidade
SNC versus IES
Apesar da conformidade entre a informação apresentada na IES e a exigível pela NCRF-PE,
há evidências de algumas limitações na divulgação do modelo eletrónico.
Por Cristina Gonçalves*, Dolores Santos**, Georgette Andraz***, José Rodrigo****
e Sant'ana Fernandes***** | Artigo recebido em fevereiro de 2014

A

s entidades são obrigadas a
divulgar as operaç���������
ões������
e outros acontecimentos ocorridos durante um determinado período económico (em regra 1 de janeiro
a 31 de dezembro).1 Como se sabe,
esta divulgação deve ser feita em
conformidade com um conjunto de
normativos, nomeadamente contabilístico (com destaque para o Sistema de Normalização Contabilístico
- SNC) e societário – em particular
o definido quer no Código das Sociedades Comerciais (CSC), quer no
Código do Registo Comercial (CRC).
Atribuindo-se um sentido mais
abrangente ao conceito, esta obrigatoriedade consubstancia-se na
prestação de contas.2
O CRC especifica no seu artigo 42.º
que:
«1 - O registo da prestação de contas
consiste no depósito, por transmissão eletrónica de dados e de acordo
com os modelos oficiais previstos
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em legislação especial, da informação constante dos seguintes documentos:
a) Ata de aprovação das contas do
exercício e da aplicação dos resultados;
b) Balanço, demonstração de resultados e anexo ao balanço e demonstração de resultados;
c) Certificação legal das contas3;
d) Parecer do órgão de fiscalização,
quando exista.»
A alínea b) do artigo acima citado obriga à divulgação do balanço, demonstrações dos resultados
e respetivo anexo – demonstrações
financeiras exigidas pelos Decretos-Leis n.ºs 158/2009 e 36-A/2011,
que aprovaram, respetivamente
o SNC e o normativo contabilístico para as microentidades (NCM).
Como se sabe, os modelos das demonstrações financeiras exigidas
pelos referidos Decretos-Leis estão
publicados em Portaria.

O CSC ao referir «(…) das contas do
exercício e dos demais documentos
de prestação de contas deve obedecer ao disposto na lei(…)» (n.º 2, artigo 65.º) conduz a que a preparação
e apresentação das demonstrações
financeiras sigam o definido na legislação, ou seja, nos normativos
contabilísticos aplicáveis.
O exigido pelo CRC é vulgarmente
denominado por informação empresarial simplificada (IES). A IES
permite o cumprimento das obrigações declarativas exigidas por
diferentes utilizadores: Autoridade
Tributária e Aduaneira (AT), Instituto Nacional de Estatística, Banco
de Portugal e Conservatórias de Registo Comercial.
Como se infere pelo exposto no
artigo 42.º do CRC, a IES tem uma
estrutura própria, por força dos objetivos que pretende atingir, de entre os quais o depósito e registo da
prestação de contas.
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Atendendo que as contas são um bem público,
defende-se (…) que o preparador da IES deve evidenciar
toda a informação necessária à compreensibilidade
das contas, ou seja, completar os quadros da IES
com a informação conexa relevante.

Atendendo ao disposto no Estatuto
da Ordem dos Técnicos Oficiais de
Contas (artigos 6.º e 55.º) cabe ao
técnico oficial de contas o dever de
envio da IES, devendo, no contexto definido no artigo 8.º do Regime
Geral das Infrações Tributárias, comunicar à AT sempre que tal obrigação não possa ser cumprida por
motivos alheios à sua vontade.
Pelo exposto, infere-se que existem dois momentos associados à
prestação de contas: o primeiro
relativo à preparação e apresentação de um conjunto de documentos
para efeitos da sua análise e posterior aprovação em assembleia geral
de sócios/acionistas (prestação de
contas, em sentido restrito e que
decorre do imposto no CSC) e o segundo relativo à preparação e envio
da IES que, com o respetivo paga-

mento, procede ao registo da prestação de contas (prestação de contas
em sentido amplo e que decorre do
imposto no CRC).
Naturalmente que o depósito, e
respetivo registo, da prestação de
contas deve corresponder ao preparado e apresentado para efeitos de
análise e discussão em assembleia
geral de sócios/acionistas. Assim,
entendeu-se pertinente comparar o
exigido pela legislação contabilística com a informação exigida na IES.
Deste modo constitui-se como objetivo desta análise aferir se a IES
integra todas as exigências de relato
(apresentação e divulgação) impostas pelo SNC.
Como se sabe, as demonstrações
financeiras a preparar e apresentar
para efeitos da prestação de contas dependem do enquadramento

contabilístico da entidade. Assim,
definiu-se como objeto as entidades
enquadradas contabilisticamente
na norma contabilística e de relato financeiro – pequenas entidades
(NCRF-PE).
Demonstrações financeiras
preparadas para efeitos
da prestação de contas versus IES
Como referido, o objeto do presente trabalho são as entidades que,
podendo, optaram pelo referencial
contabilístico NCRF-PE. Assim, as
demonstrações financeiras a preparar e apresentar para efeitos de
prestação de contas em assembleia
geral exigidas pelo SNC, as demonstrações financeiras a depositar por estas entidades e a respetiva
forma de depósito, correspondem
ao identificado no quadro 1.
Como se constata, pelo quadro 1,
a IES não permite a divulgação da
demonstração dos resultados por
funções – modelo reduzido, impõe
exclusivamente a divulgação das
demonstrações financeiras obrigatórias.
A IES integra um conjunto de anexos com finalidades específicas. O
anexo A destina-se às entidades
residentes que exercem, a título
principal, atividade comercial, industrial ou agrícola e entidades não

Quadro 1 | Demonstrações financeiras exigíveis em SNC (NCRF-PE) e IES
IES

SNC

Demonstrações financeiras

Forma
SNC

IES

Papel
digital

Eletrónico

Facultativas
X

Demonstração dos resultados por funções - modelo reduzido
Obrigatórias

X

X

Balanço – modelo reduzido

X

X

Demonstração dos resultados – modelo reduzido

X

X

Anexo – modelo reduzido

Fonte: adaptado de Rodrigo, José (2013)
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Figura 1 | Setores, dimensão e referenciais contabilísticos

SNC
Entidades
Regime geral
NCRF ESNL

empresariais
Emitentes
de títulos
cotados
IASB/UE

Restantes
entidades
NCRF

Micro
entidades
NC-ME

Entidades

Pequenas
entidades
NCRF - PE

Pequenas
entidades
Regime
de caixa

sem fins lucrativos

Banca e seguros
Normas de contabilidade
ajustadas, plano de contas
para as empresas de seguros

Entidades e organismos
do setor público administrativo
POCP e planos setoriais

Fonte: Fernandes et al. (2013: 34)

Quadro 2 | Quadros que compõem o anexo A da IES
Anexo

Designação
Entidades residentes que exercem, a título principal, atividade comercial, industrial ou agrícola e entidades não residentes
A
com estabelecimento estável
Quadro Denominação
01
N.º identificação fiscal (NIPC)
02
Exercício/período
03-A
Demonstração de resultados por naturezas - Períodos de 2010 e seguintes
04-A
Balanço – Períodos de 2010 e seguintes
04-B
Demonstração das alterações no capital próprio - Períodos de 2010 e seguintes
04-C
Demonstração de fluxos de caixa - Períodos de 2010 e seguintes
05-A
Anexo - Períodos de 2010 e seguintes
06
Outras informações contabilísticas e fiscais
07
Deliberação de aprovação de contas
08
Relatório de gestão/parecer do órgão de fiscalização/certificação legal de contas
09
Mais-valias: reinvestimento dos valores de realização
10
Operações com entidades relacionadas (território nacional)
11
Comércio eletrónico
Fonte: IES

residentes com estabelecimento estável4, com exceção de atividades
qualificáveis como financeira ou
seguradora.
Atendendo ao representado na figura, só podem estar enquadradas na
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NCRF-PE as entidades empresariais
que não tenham como objeto atividades qualificáveis como financeiras ou seguradores. Deste modo, as
entidades que optaram pela NCRF-PE5 devem preencher o anexo A.

O anexo A da IES, por sua vez, é
composto por um conjunto de quadros, conforme se evidencia no
quadro 2.
Para efeitos deste artigo os quadros
pertinentes do anexo A da IES (qua-
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dro 2) são o 03-A, 04-A e 05-A, que
obrigam à divulgação ����������
da demonstração dos resultados por naturezas, do balanço e do anexo, respetivamente.
Nos pontos seguintes, apresenta-se
o resultado da análise de conformidade entre o exigido pelo SNC, no
que se refere às entidades que optaram pela NCRF-PE, no que concerne à apresentação e divulgação
das demonstrações financeiras e o
estabelecido na IES.
Balanço - O capítulo 4 da NCRF-PE
estabelece a estrutura e o conteúdo
das demonstrações financeiras. O
parágrafo 4.11 indica a informação
que deve ser apresentada na face
do balanço. A Portaria n.º 986/2009
define o seu modelo oficial.
O balanço apresentado no anexo A
da IES consta no quadro 04-A e tem
por base o modelo geral aprovado
pela Portaria 986/2009. Este modelo
é único, ou seja, é aplicável a todas
as entidades independentemente do
seu enquadramento contabilístico,
apresentando a nomenclatura (N, S,
e M6) à frente da cada rubrica (linha)
indicando deste modo o referencial
contabilístico correspondente.
Analisando os dois modelos (SNC/
NCRF-PE versus IES), verifica-se
que o balanço da IES não contempla
algumas exigências de apresentação como:
• A coluna das notas, o que impossibilita a referência cruzada entre
as demonstrações financeiras (balanço, demonstração dos resultados
e anexo). Tal constrangimento fere
uma das características qualitativas
da informação – a compreensibilidade7;
• Informação na coluna do ano “N1” (embora a estrutura apresente a
coluna, a mesma não é passível de
preenchimento), o que põe em causa de igual forma uma das caracte-

rísticas exigidas à informação – a
comparabilidade8;
• Acrescentar linhas de forma a
apresentar itens materialmente
relevantes9 que justifiquem apresentação separada de acordo com
a materialidade, o que se entende
como “violador” das exigências
contantes na estrutura conceptual,
no que concerne às características
qualitativas da informação10;
• Ocultação das linhas que não apresentem quantias, ou que as mesmas
sejam irrelevantes, nos períodos
apresentados, o que se entende não
ser conforme, nomeadamente com
o definido no parágrafo 2 das bases
de apresentação das demonstrações
financeiras (anexo ao Decreto-Lei
n.º 158/ 2009). Entende-se que esta
faculdade melhora a apresentação
das demonstrações financeiras eliminando informação não relevante.
Um dos constrangimentos referidos
é a não evidenciação do comparativo com o ano anterior. De forma a
obviar tal situação defende-se que
os comparativos sejam apresentados no campo ����������������
«���������������
Outras divulgações» no quadro 0530 da IES.11
Demonstração dos resultados - O
capítulo 4 da NCRF-PE estabelece a estrutura e conteúdo das
demonstrações financeiras e o
parágrafo 4.13 estabelece que a informação a apresentar na face da
demonstração dos resultados por
naturezas é a que consta no respetivo modelo oficial publicado pela
Portaria n.º 986/2009.
Como a informação constante na
demonstração dos resultados por
naturezas tem de obedecer ao normativo contabilístico e é de divulgação obrigatória, pretende-se analisar e verificar se existem
divergências entre este modelo e o
apresentado no anexo A da IES.
O quadro 03-A do anexo A da IES

define a estrutura da demonstração
dos resultados. A demonstração dos
resultados apresentada na IES revela um modelo único que é utilizado
para todas as entidades de acordo
com a nomenclatura apresentada
nas instruções de preenchimento
(N, S e M), independentemente do
referencial contabilístico em que a
entidade está enquadrada.
Analisando os dois modelos, verifica-se que a demonstração dos resultados por naturezas constante na
IES não contempla algumas exigências de apresentação como:
- A coluna das notas;
- Informação na coluna do ano “N1” (embora a estrutura apresente a
coluna, a mesma não é passível de
preenchimento);
- O modelo é fixo, não permitindo:
- Que a entidade acrescente linhas de forma a apresentar itens
materialmente relevantes que justifiquem a apresentação separada de
acordo com a materialidade;
- Oculte as linhas que não
registem valores nos períodos apresentados, ou sejam irrelevantes.
Conforme já referido no ponto anterior, a propósito do balanço, os
constrangimentos
identificados
põem em causa a evidenciação das
características qualitativas que
contribuem para que as demonstrações financeiras apresentem uma
imagem verdadeira e apropriada
das operações e outros acontecimentos.
Um dos constrangimentos referidos
é a não evidenciação do comparativo com o ano anterior. De igual
forma, tal como sugerido para o balanço, defende-se que os comparativos sejam apresentados no campo
«Outras divulgações» no quadro
0530 da IES.
As instruções de preenchimento da
IES indicam os saldos das contas
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Quadro 3 | Rubrica «Outras imparidades (perdas/reversões)»
Rubrica da demonstração dos resultados – modelo reduzido
Outras imparidades (perdas/reversões)

SNC
- 653 – 654 – 655 – 656 657 – 658 + 7623 + 7624 +
7625 + 7626 + 7627 + 7628

IES13
653 + 657 + 658 7623 -7627 - 7628

Fonte: adaptado de Rodrigo, José (2013)

que devem ser “transferidos” para
cada uma das linhas da demonstração dos resultados.12
No que se refere à linha �����������
«����������
Outras imparidades (perdas/reversões)» que
consta quer no modelo de demonstrações dos resultados aprovada por
Portaria, quer no quadro 03-A da
IES, é de evidenciar que as instruções da IES não consideram todos
os saldos a considerar nesta rubrica,
conforme se evidencia no quadro 3.
Defendemos, salvo melhor opinião,
que a informação relativa a imparidades em ativos fixos tangíveis,
intangíveis e propriedades de investimento, assim como as respetivas reversões, devem aqui ser apresentadas, sempre que tenham sido
reconhecidas durante o período.
Deste modo a informação disponibilizada pela IES fica mais consistente com o exigido pelo SNC.
Anexo - O anexo apresentado na
IES consta no quadro 05-A da
declaração e tem por base o modelo geral aprovado pela Portaria
n.º 986/2009. À semelhança das anteriores demonstrações financeiras,
este modelo também é único, independente do referencial contabilístico em que a entidade está enquadrada. Como o estudo incide sobre o
modelo reduzido, foi efetuada uma
análise comparativa de forma a verificar se a informação a constar na
IES integra a informação exigida
pelo normativo contabilístico.
O normativo contabilístico considera que cada entidade deverá criar a
sua própria sequência numérica em
conformidade com as divulgações
exigidas. No entanto, as notas de 1 a
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4 serão sempre explicitadas e ficam
reservadas para os assuntos identificados no anexo. No modelo da IES
a numeração está predefinida dado
ser por suporte eletrónico e agrupada em diversos quadros que integram
o quadro 05-A. De salientar, novamente, que as notas da IES não cumprem a referência cruzada em relação
à informação apresentada no balanço
e na demonstração dos resultados,
conforme definido pelo SNC.
O quadro 05-A da IES apresenta um
subconjunto de quadros de forma a
receber toda ou quase toda a divulgação exigida pelo normativo contabilístico. Alguns destes quadros
também recolhem informação não
exigida pelo normativo contabilístico mas que são exigências de outros diplomas legais, nomeadamente para fins fiscais e estatísticos.
No quadro 4 evidencia-se a subdivisão do quadro 05-A da IES e respetiva relação com o exigido quer
na NCRF-PE (parágrafos relativos
às divulgações) quer o exigido pela
Portaria que aprovou o anexo.
Da leitura do quadro 4 identifica-se
três tipos de situações:
1) Correspondência entre o solicitado
pelo normativo contabilístico e a IES;
2) Quadros da IES que recolhem
informação de aplicação supletiva
para as PE;
3) Informação mais detalhada na
IES do que a exigida pelo normativo
contabilístico.
Da comparação entre o anexo exigido às entidades que aplicam a
NCRF-PE e os distintos quadros
que compõem o quadro 05-A da IES
conclui-se que é a demonstração

financeira com maior inconformidade. Ou seja, a informação exigida
diretamente pelos quadros da IES
não contém todo o detalhe exigido
pelo normativo contabilístico, base
para a preparação e apresentação
para efeitos de aprovação de contas.
De modo a obviar este constrangimento, os quadros da IES incluem
um campo de escrita livre, designado de «Outras divulgações». Consequentemente, considera-se que o
modelo da IES não limita a divulgação de qualquer informação considerada relevante.
Como a estrutura do quadro 05 da
IES está preparada para recolher informação das entidades com níveis
de relato mais exigentes, permite
integrar as divulgações de normas
que as PE apliquem supletivamente.
Identificam-se quadros cujo detalhe excede o mínimo exigido pelo
normativo, designadamente os
quadros denominados de fluxos de
caixa, ativos fixos tangíveis e benefícios dos empregados, pessoas ao
serviço e gastos com pessoal.
Por outro lado identifica-se um quadro – 0531 – Capital próprio, que
apenas está acessível às micro15, e
deveria ser extensível às PE, com
ganhos na legibilidade desta informação. Note-se que a alternativa
para estas entidades é a utilização do
campo de texto livre (quadro 0528).
No quadro 5 sintetiza-se as exigências de divulgação vertidas no SNC
e as contemplas na IES. O quadro 5
está estruturado em duas colunas
principais. A coluna 1 apresenta os
parágrafos que constam na Portaria
que aprovou o modelo reduzido de
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Quadro 4 – Quadros que integram o quadro 05-A da IES

0510-A
0511-A
0512-A

IES
Designação
Identificação da entidade
Referencial contabilístico de preparação das
demonstrações financeiras
Principais políticas contabilísticas
Fluxos de caixa
Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros
Partes relacionadas
Ativos intangíveis
Ativos fixos tangíveis
Ativos não correntes detidos para venda e unidades operacionais descontinuadas
Locações
Custo dos empréstimos obtidos
Propriedades de investimento

0513-A

Imparidade de ativos

0514-A
0515-A

Interesses em empreendimentos conjuntos
Concentração de atividades empresariais
Investimentos em subsidiárias, associadas, outros
investimentos
Exploração e avaliação de recursos mineiros
Agricultura
Inventários
Contratos de construção
Rédito
Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

Quadro
0501-A
0502-A
0503-A
0504-A
0505-A
0506-A
0507-A
0508-A
0509-A

0516 -A
0517-A
0518-A
0519-A
0520-A
0521-A

--6
5

NCRF-PE
Portaria
Identificação entidade
Referencial contabilístico de preparação
das demonstrações financeiras
Principais políticas contabilísticas
Não exigido com o detalhe da IES
Políticas contabilísticas, alterações nas
estimativas contabilísticas e erros
Aplicação supletiva
Ativos intangíveis
Ativos fixos tangíveis

---

Aplicação supletiva

---

7
8
--7, 8,
15.1
-----

Locações
Custo dos empréstimos obtidos
Aplicação supletiva
Ativos fixos tangíveis, intangíveis e
instrumentos financeiros
Aplicação supletiva
Aplicação supletiva

9
10
---

---

Aplicação supletiva

---

----9
--10

----11
--12

1
2
3
--4

§ NCRF-PE
4.18 a)
4.18 b) e 5
4.19, 6.1, 6.2 e 6.3
4.18 d)
6 exceto 6.1, 6.2
e 6.3
--8
7

7, 8 e 17.19
-----

0523-A

Subsídios do governo e apoios do governo

12

0524-A

Efeitos de alterações em taxas de câmbio

13

0525-A
0526 -A
0527-A

Acontecimentos após a data do balanço
Imposto sobre o rendimento
Matérias ambientais
Instrumentos financeiros/ativos e passivos
financeiros
Benefícios dos empregados, pessoal ao serviço e
gastos com o pessoal

--14
---

Aplicação supletiva
Aplicação supletiva
Inventários
Aplicação supletiva
Rédito
Provisões, passivos contingentes e ativos
contingentes
Subsídios do governo e apoios do
governo
Efeitos de alterações em taxas de
câmbio
Aplicação supletiva
Imposto sobre o rendimento
Aplicação supletiva

15

Instrumentos financeiros

17

16

Benefícios dos empregados

18

0530-A

Divulgações exigidas por outros diplomas legais

17

0531-A
0532-A

Capital próprio
Outras informações

--18

0522-A

0528-A
0529-A

11

Divulgações exigidas por outros diplomas legais
Apenas disponível para o micro
Outras informações

13
14
15
--16
---

4.18 f)
--4.16 b) e c) e 4.18 d)

Fonte: Rodrigo, José (2013)

anexo. A coluna 2 é relativa à IES
que������������������������������
, por sua vez, está subdividida em duas: outras divulgações
e quadros. A coluna «quadros»
identifica a informação solicitada pela IES e o quadro onde deve

constar. A coluna �����������
«O���������
utras divulgações��������������������
»�������������������
é um campo de “escrita livre”, prevista na IES para
cada quadro, como já referido,
e deve ser usada para colmatar
a informação que não é possível

evidenciar nos quadros da IES.
Pretende-se assim, de uma forma
sintética, identificar quais os quadros da IES que acolhem a informação exigida pelo anexo modelo
reduzido.
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Como se conclui pelo quadro 5
muitas das divulgações exigidas
pelo SNC s����������������������
ó���������������������
podem ser evidenciadas na IES por recurso ao campo
de «Outras divulgações» (a marca
√ identifica o quadro da IES onde a
informação exigível pela Portaria
deve ser inserida).
Conclusão
As entidades são obrigadas a divulgar as suas contas, nos termos de diferentes diplomas, nomeadamente o
CSC e CRC. Deste modo, a legislação
determina que as contas das empresas têm um caráter público, isto é,
reconhece que as contas são um bem
público (intangível) e, nesse sentido,
devem ser conhecidas por todos os
utentes (identificados no parágrafo
9 da estrutura conceptual) que nelas
estejam interessados.
Os referidos diplomas impõem não
só a obrigação de divulgar as contas como definem igualmente os
instrumentos de divulgação. No
que respeita à informação a evidenciar, os normativos norteadores
são o SNC e as diferentes Portarias
que estabelecem a estrutura da IES,
sendo a mais recente a Portaria n.º
26/2012, de 27 de janeiro.
Os instrumentos obrigatórios de divulgação pública da informação são
a IES (definido no CRC) e a internet
(CSC).
No caso da divulgação pela internet,
o CSC apenas obriga as entidades
que já tenham sítio (independentemente dos objetivos que subjazem
ao mesmo – presença online, meio
de comunicação com os stakeholders
ou canal de vendas) a divulgar o relatório de gestão, certificação legal
de contas e parecer do órgão de fiscalização (quando aplicável).
Cabe à IES o grande papel de “difusor” das contas das empresas, sendo
aliás esse um dos objetivos que nor-
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Quadro 5 | Quadros que integram o quadro 05-A da IES
(1) SNC
(2) IES
Notas do anexo
Outras divulgações
Quadros
1. Identificação da entidade
✔
2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras
2.1
✔
2.2
✔
2.3
✔
2.4
Quadro 0502-A
✔
3. Principais políticas contabilísticas:
3.1
✔
3.2
✔
3.3
✔
3.4
✔
4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:
4.1 a)
Quadro 0505-A
✔
4.1 b)
Quadro 0505-A
✔
4.1 c)
Quadro 0505-A
✔
4.1 d)
✔
5. Ativos fixos tangíveis:
5.1 a)
✔
5.1 b)
✔
5.1 c)
✔
5.1 d)
Quadro 05081-A
5.1 e)
Quadro 05081-A
5.2 a)
Quadro 05081-A
✔
5.2 b)
Quadro 05083-A
✔
5.3 a)
✔
5.3 b)
✔
6. Ativos intangíveis:
6.1 a)
Quadro 05071-A
✔
6.1 b)
✔
6.1 c)
Quadro 05071-A
6.1 d)
Quadro 05071-A
6.2 a)
Quadro 05071-A
✔
6.2 b)
✔
6.2 c)
✔
6.2 d)
Quadro 05071-A
✔
6.2 e)
Quadro 05073-A
✔
6.3
Quadro 05073-A
6.4
✔
7. Locações:
7.1
Quadro 05010-A
7.2
✔
7.2 i)
✔
7.2 ii)
✔
7.2 iii)
✔
8. Custos de empréstimos obtidos:
8.1 a)
✔
8.1 b)
Quadro 05112-A
8.1 c)
Quadro 05111-A
✔
9. Imparidade de ativos:
----Quadro 0513-A
✔
Inventários:
9.1 a)
✔
Quadro 05191-A
9.1 b)
Quadro 05192-A
Quadro 05191-A
9.1 c)
Quadro 05192-A
Quadro 05191-A
9.1 d)
Quadro 05192-A

✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔
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(1) SNC
Notas do anexo

(2) IES
Outras divulgações

9.1 e)
9.1 f)
9.1 g)

✔

9.1 h)

✔

Quadros
Quadro 05191-A
Quadro 05192-A
Quadro 05191-A
Quadro 05192-A
Quadro 05191-A
Quadro 05192-A

10. Rédito:
10.1 a)
✔ Quadro 0521-A - divulgações
10.1 b)
✔ Quadro 0521-A - Divulgações
11. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes:
Quadro 0522-A
11.1 a)
(campos)
11.1 b)
Quadro 0522-A (campos)
11.1 c)
Quadro 0522-A (campos)
11.1 d)
Quadro 0522-A (campos)
11.1 e)
Quadro 0522-A (campos)
11.1 f)
✔
11.1 g)
✔
11.1 h)
Quadro 0522-A (campos)
11.2
Quadro 0522-A (campos)
✔
11.3
Quadro 0522-A (campos)
✔
11.4
✔
12. Subsídios do Governo e apoios do Governo:
12.1 a)
✔
12.1 b)
Quadro 0523-A (campos)
✔
12.1 c)
✔
13. Efeitos de alterações em taxas de câmbio:
13.1
Quadro 05241-A (campos)
----Quadro 05242-A (campos)
14. Impostos sobre o rendimento:
14.1 a)
Quadro 0526-A (campos)
14.1 b)
✔
14.1 c)
✔
15. Instrumentos financeiros:
15.1
Quadro 05283-A (campos)
✔
15.2
Quadro 05283-A (campos)
✔
15.3 a)
✔
15.3 b)
✔
15.3 c)
✔
15.4 a)
✔
15.4 b)
✔
15.5
✔
15.6
✔
15.7
Quadro 05284-A (campos)
✔
16. Benefícios dos empregados:
16.1
Quadro 05291-A (campos)
17. Divulgações exigidas por outros diplomas legais:
17.1
Quadro 05291-A (campos)
✔
17.2
Quadro 05292-A (campos)
18. Outras informações:
Quadro 061 (campos)
Quadro 062 (campos)
Quadro 063 (campos)
✔
Quadro 07 (campos)
18
Quadro 0532-A
Quadro 08 (campos)
– Outras informações
Quadro 09 (campos)
Quadro 10 (campos)
Quadro 11 (campos)
Fonte: adaptado de Rodrigo, José (2013)

✔
✔

✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔

✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔
✔

✔

teou a sua implementação.
Na análise efetuada, apesar da conformidade evidenciada entre a informação apresentada na IES e a
exigível pela NCRF-PE, há evidências de algumas limitações na divulgação do modelo eletrónico.
De entre estas limitações, destaca-se a impossibilidade de divulgar
em campo mais adequado os comparativos do balanço e demonstração dos resultados, exigido pelo
normativo contabilístico.
Outra das limitações prende-se
com o facto de não ser permitida a
divulgação de demonstrações financeiras opcionais, a divulgação
separada de itens materialmente
relevantes e ainda a referência cruzada entre o balanço, demonstração
dos resultados e anexo.
Por último, refira-se também que
nem sempre a informação está divulgada nos quadros associados à sua natureza, o que não facilita a leitura dos
dados (por exemplo, recebimentos dos
subsídios à exploração e rédito).
Atendendo ao definido na legislação, o registo da prestação de contas implica que a posteriori qualquer
interessado pode aceder, pelo Portal
da Empresa, a essas contas (mediante pagamento).
Atendendo, como já se referiu, que
estas contas são um bem público,
defendem-se duas ideias:
1) Que o preparador da IES deve evidenciar toda a informação necessária à compreensibilidade das contas, ou seja, completar os quadros
da IES com a informação conexa relevante. Desde modo, a informação
evidenciada na IES irá de encontro
à exigida pelo SNC, proporcionando
uma informação útil a um conjunto
alargado de utentes;
2) Dado o caráter público da informação empresarial, que o acesso
à certidão de prestação de contas
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anuais (constante no Portal da Empresa) seja gratuito. 

Notas
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Vide artigo 65.º do Código das Socieda-

des Comerciais.
*Cristina Gonçalves
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7
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8

Idem.
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**Dolores Santos
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9
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deve ser entendido no sentido definido
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de Contabilidade Financeira e Gestão

do, clientes, fornecedores, etc.

10
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aplicação das normas contabilísticas e das

Docente na Universidade do Algarve
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características qualitativas permite que as
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CSC, quer em legislação específica ou por

demonstrações financeiras apresentem

imposição do pacto social da sociedade.

uma imagem verdadeira e apropriada das

***Georgette Andraz

Estratégica e Empreendedorismo e Gestão
de Projetos Empresariais
****José Rodrigo
TOC e Docente na Universidade

3

4

Naturalmente que inclui as atividades

de serviços.
5

Apenas podem optar por este enquadra-

operações e outros acontecimentos.
11

Que se denomina de «divulgações exi-

gidas por diplomas legais.»

do Algarve, das unidades curriculares

mento as entidades que não tenham as

12

de Contabilidade Financeira

suas contas sujeitas a certificação legal,

os saldos a considerar para cada rubrica

*****Sant´ana Fernandes

que não integrem o perímetro de conso-

do balanço.

Docente na Universidade do Algarve,

lidação de um grupo e que não ultrapas-

13

das unidades curriculares

sem dois dos seguintes limites: balanço: 1

das com sinal positivo e as reversões com

de Contabilidade Financeira

500 000 euros; vendas líquidas e outros

sinal negativo o que representa uma dis-

rendimentos: 3 000 000 euros e número

crepância em relação ao SNC.

de trabalhadores empregados, em média,

14

durante o exercício: 50.

mos definidos pela legislação optaram
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N – Normas internacionais de contabili-

As instruções da IES também indicam

Na IES as imparidades são apresenta-

Corresponde às entidades que nos ter-

pela NC-ME.
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Dação em cumprimento
Em 2009, determinada empresa
colocou em tribunal um processo
contra o seu cliente “X”, no valor
de 90 684,00 euros. Esta empresa
tinha letras assinadas e avalizadas
pelos sócios (pessoas singulares),
pelo que foi colocado também o
processo contra os sócios. O valor
está lançado na conta 217 e, depois
de o cliente ter amortizado uma
parte do valor, nesta data a conta
apresenta um saldo de 76 149,25
euros. Uma vez que a empresa já
não tinha bens e os sócios tinham
um imóvel em seu nome, foi efetuada uma penhora sobre esse bem.
No dia 10 de março de 2014 foi assinada a dação em pagamento, em
que os sócios entregaram o bem
para pagamento da dívida. O valor
era de 75 mil euros. Nessa altura, foi
feita a venda do imóvel ao pai, pelo
mesmo valor, com hipoteca, uma vez
que vai ser pago em 50 prestações.
O valor de venda foi igualmente de
75 mil euros. O IMT desta transação
foi pago em nome da empresa credora pelos outros intervenientes. A
dação em pagamento é classificada
através da escritura? Como?
A venda do imóvel é lançada através
de fatura ou pode ser a escritura da
venda? Sendo fatura, não tem IVA.
Qual o artigo da isenção? Como
classificar?
O valor lançado na conta 217 está
totalmente provisionado, pelo que
terá de ser feita a anulação da provisão. Como classificar?
Uma vez que se está perante a venda
dum imóvel, é necessário apresentar
algum documento nas Finanças ou
na entrega da modelo 22 do exercício de 2014? Qual é o impresso e
como preencher o mesmo?
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A questão colocada refere-se ao tratamento contabilístico da aquisição de
um imóvel no decurso de uma dação
em cumprimento para a liquidação de
dívidas a receber.
A entidade já tinha reconhecido em períodos anteriores uma perda por imparidade referente ao risco de cobrança
da dívida a receber.
A entidade procedeu de imediato à
venda desse imóvel, pressupondo que
não exerce como atividade a compra e
venda de imóveis.
Como esse imóvel não é destinado à
venda no decurso ordinário da atividade da entidade, este pode ser classificado como item do ativo fixo tangível,
propriedade de investimento ou ativo
não corrente detido para venda.
Essa classificação depende do objetivo
e destino estabelecido para esses itens
adquiridos, e ainda do cumprimento
de algumas condições previstas nas
respetivas normas contabilísticas e de
relato financeiro (NCRF).
Se o item adquirido (imóvel) for destinado a ser utilizado para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, ou para fins administrativos, e se
espera que seja usado durante mais do
que um período, deve ser classificado
como um item do ativo fixo tangível,
nos termos da NCRF 7 –Ativos fixos
tangíveis.
Se o imóvel for destinado ao arrendamento ou a valorização de capital
deverá ser classificado como uma propriedade de investimento, nos termos
da NCRF 11 – Propriedades de investimento, pelo respetivo valor atribuído
ao imóvel (terreno e edifício).
Por outro lado, se esse imóvel puder
ser classificado como um ativo não
corrente detido para venda, nos termos da NCRF 8 – Ativos não correntes
detidos para venda e unidades opera-

cionais descontinuadas, o custo total
desse item (imóvel) pode ser classificado como um ativo para alienação.
A NCRF 8 (parágrafo 7) define como
critério de reconhecimento de um
ativo, que deva ser classificado como
detido para venda, quando exista uma
grande probabilidade da sua quantia
escriturada ser recuperada através
de uma transação de venda em vez de
o ser pelo uso continuado (depreciações).
Esta definição refere-se, por exemplo,
quando uma empresa adquire um ativo
exclusivamente com vista à sua posterior alienação, desde que cumpridos as
condições exigidas pela NCRF 8.
Para que ocorra esta classificação do
imóvel como um ativo não corrente detido para venda nos termos da NCRF
8, deverão ser seguidos as condições
previstas nos parágrafos 8 e seguintes
dessa norma.
Assim, o ativo não corrente deve passar a estar classificado como detido
para venda quando esteja disponível
para venda imediata na sua condição
presente, sujeito apenas aos termos
que sejam habituais e costumeiros
para a venda de tais ativos e a sua venda seja altamente provável.
Para que a venda seja altamente provável, a hierarquia de gestão apropriada deverá estar empenhada num plano
para vender o ativo e deve ter sido iniciado um programa para localizar um
comprador.
Além disso, o ativo não corrente deverá ser amplamente publicitado para
venda a um preço que seja razoável em
relação ao seu justo valor corrente.
Deverá, ainda, esperar-se que a venda
seja concluída dentro de um ano a partir da data da classificação.
No momento em que esse ativo cumpra com os requisitos de classificação
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de detido para venda presentes na
NCRF 8, conforme explicado em cima,
passa também a ter características de
um ativo corrente, devendo ser apresentados como tal no balanço, conforme a definição prevista no parágrafo 6
da NCRF 8 e parágrafo 14 da NCRF 1.
Efetivamente, com a classificação de
um ativo não corrente como estando
detido para venda, pressupõe-se que
esse ativo passará a estar destinado a
ser vendido, estando detido pela empresa apenas com a finalidade de ser
negociado e prevendo-se que seja muito provável a sua venda no prazo de
12 meses.
Este ativo não corrente (fixos) não
pode ser depreciado ou amortizado
pela empresa, uma vez que deixa de
estar em uso (parágrafo 25 da NCRF 8),
sendo objetivo da empresa que a sua

realização se faça pela venda.
Desta forma, o ativo não corrente detido para venda passa a ter que ser
apresentado na face do balanço como
pertencente às rubricas do ativo corrente, uma vez que cumpre todos os
requisitos previstos para esse conceito
disposto nos parágrafos 14 e seguintes
da NCRF 1.
A lógica de reconhecimento, mensuração e apresentação deste tipo de ativos, classificados como não correntes
detidos para venda, é individualizá-los
numa rubrica específica do balanço, de
modo a evidenciar que a sua função
na empresa se alterou, passando de
ativos a serem utilizados na atividade,
com o reconhecimento das respetivas
depreciações e amortizações por esse
uso, para ativos cujo destino será a sua
venda no curto prazo.

No caso em concreto, como no momento da aquisição do imóvel, através
da dação em cumprimento para liquidação da dívida a receber, se procedeu
imediatamente à alienação do imóvel,
este pode ser classificado como um ativo não corrente detido para venda, nos
termos da NCRF 8.
A dação em cumprimento é um pagamento em espécie, que se traduz na
liquidação da dívida ao credor através
de bens em substituição de dinheiro,
podendo ser efetuada desde que o credor dê o seu consentimento.
Em termos legais, o artigo 837.º do Código Civil prevê a dação em cumprimento como prestação de coisa diversa da
que for devida que pode ser, de valor
superior, exonerando o devedor desde
que o credor dê o seu assentimento.
Em termos financeiros, a dação em
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cumprimento corresponde a um encontro de contas entre dívida a receber
do cliente e o valor dos bens entregues,
isto é, a entidade anula (desreconhece)
a dívida a receber do cliente e essa entidade aceita em troca um bem de valor igual ou superior.
Em termos contabilísticos, a entidade
procede ao reconhecimento do imóvel
como um ativo não corrente detido
para venda, pelo respetivo valor atribuído na escritura de dação em cumprimento.
O registo contabilístico pode ser:
- Débito da conta 46x – «Ativos não
correntes detidos para venda» por
contrapartida a crédito da conta 271 –
«Fornecedores de investimentos», pelo
valor atribuído na escritura de dação
em cumprimento.
Em relação à divida a receber de clientes, tendo sido reconhecida uma perda
por imparidade num período anterior,
com o recebimento do montante deve
proceder-se à respetiva reversão, conforme previsto no parágrafo 28 da
NCRF 27 – Instrumentos financeiros.
De seguida, com o recebimento da
dívida a receber do cliente deve proceder-se ao desreconhecimento desse
valor do balanço, tal como estabelece
o parágrafo 30 da NCRF 27.
Os registos contabilísticos podem ser:
Pela reversão da perda por imparidade
da dívida a receber de clientes:
- Débito da conta 219 – Perdas por imparidade acumuladas por contrapartida a crédito da conta 76211 – Reversões - De perdas por imparidade - Em
dívidas a receber – Clientes, pelo valor
a receber do cliente.
Pela transferência da dívida a receber
de clientes de cobrança duvidosa para
a conta corrente:
- Débito da conta 211 – Clientes c/c
por contrapartida a crédito da conta
217 – Clientes – Cobrança duvidosa,
pelo valor da dívida a receber.
Pelo desreconhecimento da dívida a
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receber de cliente pela dação em cumprimento:
- Débito da conta 271 – Fornecedores
de investimento, pelo valor do imóvel
obtido na dação em cumprimento;
- Débito da conta 219 – Perdas por imparidade acumuladas, pela diferença
entre o valor da dívida a receber e o
valor atribuído ao imóvel;
Por contrapartida a:
- Crédito da conta 211 – Clientes c/c,
pelo valor da dívida a receber.
Pela alienação do imóvel, classificado
como ativo não corrente detido para
venda:
- Débito da conta 278 – Outros devedores e credores (conta 12 – Depósitos
à ordem) por contrapartida a crédito
da conta 46x – Ativos não correntes
detidos para venda, pelo valor de venda (coincidente com o valor de aquisição atribuído na escritura da dação em
cumprimento).
A alienação do imóvel pode ser suportada apenas através da escritura pública de compra e venda do imóvel, não
sendo obrigatória a emissão de fatura,
mas podendo optar pela emissão dessa fatura.
Essa dispensa da emissão da fatura
apenas ocorre se a transmissão do
imóvel for efetuada através de escritura pública, em que o notário procede
à comunicação à AT dessa operação,
através da declaração mod. 11.
Se efetuar a emissão da fatura pela
transmissão do imóvel, não deve proceder a qualquer liquidação de IVA,
por ser uma operação isenta nos termos do n.º 30 do artigo 9.º do CIVA,
sem prejuízo da opção pela renúncia
à isenção nos termos dos n.ºs 5 e 6 do
artigo 12.º do mesmo Código.
No momento da venda deste tipo de
ativos, haverá que apurar as mais ou
menos-valias contabilísticas e fiscais,
uma vez que continuarão a deter a natureza de ativos fixos (não correntes).
Efetivamente, a alínea a) do n.º 1 do ar-

tigo 46.º do CIRC estabelece que a venda de ativos não correntes, como por
exemplo ativos fixos tangíveis, propriedades para investimento ou ativos
biológicos de produção, ainda que estejam classificados contabilisticamente
como detidos para venda, irão originar
o apuramento de mais ou menos-valias
fiscais de acordo com as regras gerais.
No caso em concreto, como se trata
de uma alienação efetuada imediatamente após a aquisição do imóvel,
pelo mesmo valor, não existe mais ou
menos-valia contabilística e fiscal.
Ainda assim, esta operação deve ser
incluída no mapa de mais-valias e
menos-valias – modelo 31. Esse mapa
deve ser preenchido de acordo com as
respetivas instruções previstas no anexo à Portaria n.º 92-A/2011, de 28 de
fevereiro.
De referir que, tratando-se da transmissão onerosa de imóvel, deve atender-se às regras previstas no artigo
64.º do CIRC, nomeadamente se o valor patrimonial tributário (VPT) definitivo do imóvel for superior ao valor do
contrato de compra e venda.
No caso do VPT definitivo do imóvel
ser superior, a entidade deve proceder ao acréscimo da diferença positiva
entre esse VPT e o valor de venda do
imóvel na determinação do lucro tributável (campo 745 do quadro 07 da
declaração modelo 22).
A entidade deve ainda deduzir a diferença positiva entre esse VPT e o
valor aquisição do imóvel na determinação do lucro tributável (campo
772 do quadro 07 da declaração modelo 22).
Como se constata, atendendo a que o
valor de venda e de aquisição são idênticos, ainda que o VPT do imóvel seja
superior, as referidas correções fiscais
não determinam qualquer tributação
ou dedução para a empresa.
Resposta de março de 2014
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Doação de prédio
urbano a uma IPSS
Uma IPSS recebeu, por doação, um
prédio urbano (casa de habitação).
Uma vez que aplica a norma ESNL,
como proceder à contabilização do
bem doado? O bem está sujeito a
depreciação? Na eventualidade de
existir no futuro a venda do prédio,
qual o procedimento a nível fiscal está sujeito a tributação?

A contabilização das operações não
pode ter por base unicamente a informação referente à forma como a
entidade entrou na posse do bem (que
no caso foi a título gratuito, isto é, por
doação). É fundamental conhecer o
destino que se pretende dar aos bens
doados por forma a proceder a um
correto enquadramento e subsequente movimentação em conformidade.
À falta de elementos, vamos presumir
que o bem se destina a integrar o ativo fixo da entidade para ser utilizado
na prestação de serviços efetuada por
esta aos seus utentes.
Nesse pressuposto, a contabilização
da “aquisição” do bem imóvel movimentará a débito a conta 433 - Outros
ativos fixos tangíveis, por contrapartida do crédito da conta 594 – Doações.
Relativamente à segunda questão, de
acordo com o parágrafo 7.9 da NCRF-ESNL, «no modelo do custo, após o
reconhecimento como um ativo, um
item do ativo fixo tangível deve ser
escriturado pelo seu custo menos
qualquer depreciação acumulada e
quaisquer perdas por imparidade acumuladas.»
Ou seja, sendo adotado o modelo do
custo, devem ser registas as respetivas depreciações do imóvel.
De qualquer forma, chamamos também a atenção para o disposto nos

parágrafos 7.5 e 7.10, quanto à aplicação do justo valor e tratamento das
situações em que seja adotado o método de revalorização dos ativos.
No que diz respeito à terceira dúvida, a IPSS, como sujeito passivo de
IRC, fica adstrita ao cumprimento das
obrigações previstas neste Código,
nomeadamente em termos de obrigações declarativas.
Em termos de declaração de rendimentos (modelo 22) apenas está
prevista a dispensa para a obrigatoriedade de entrega para as entidades
isentas de IRC ao abrigo do art.º 9.º
do CIRC (onde não se incluem as IPSS).
Como tal, a modelo 22 terá sempre
que ser entregue por estas entidades, até porque a inclusão do anexo
D nesta declaração, em substituição
do anexo F da IES, obriga à indicação
nesta declaração dos rendimentos
abrangidos por qualquer das isenções
aí referidas – onde se incluem os rendimentos das IPSS, abrangidos pela
isenção da alínea b) n.º 1 art.º 10.º do
Código do IRC.
No que se refere à IES, esta declaração terá de ser entregue sempre que
seja obrigatória a entrega de algum
dos anexos que a compõem, pelo que

apenas ficará dispensada a entidade que não tenha de enviar qualquer
daqueles anexos, o que terá de ser
aferido em face do enquadramento
da mesma bem como dos rendimentos
obtidos.
No que se refere a uma potencial
venda de um elemento do ativo fixo
tangível, ocorrendo a mesma, deverá
ser apurado o ganho ou a perda derivado da operação, dependendo a sua
relevância fiscal do âmbito em que foi
praticada a operação.
Isto é, a isenção subjetiva da IPSS,
prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 10.º do CIRC, apenas abrange os
rendimentos derivados do exercício
de atividades previstas nos fins estatutários, ficando excluídos da isenção
todos os outros rendimentos de natureza comercial, industrial ou agrícola,
ainda que obtidos em ligação com esses fins.
Admitindo que a venda do bem é efetuada nesse âmbito, o eventual ganho
(mais-valia) ficará abrangido pela referida isenção, devendo o valor deste,
e dos outros rendimentos, constar do
referido anexo D da modelo 22.
Resposta de janeiro de 2014
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