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1. A sociedade Expo, Lda que se dedica à comercialização de fornos 
industriais, vendeu no final de 2015, um equipamento à sociedade Alfa, 
com sede em Madrid. A venda foi efetuada a crédito com um prazo de 
pagamento de dois anos, sem juros, por 750.000 euros. 
O justo da valor da retribuição a receber, nessa data, cifrava-se em 
700.000 euros. 
Que ajustamentos fiscais, no apuramento do lucro tributável do período 
de 2015 deve a sociedade JJ, Lda efetuar? 
a) Acrescer 25.000 euros; 
b) Acrescer para efeitos fiscais o valor de € 50.000 e deduzir 750.000 

euros; 
c) Deduzir 25.000 euros; 
d) Acrescer 50.000 euros. 

 
2. A sociedade de Construções Beta, SA, celebrou em 2015, com a 

sociedade Expo, Lda, um contrato para a construção de um armazém na 
zona industrial de Sintra. A duração deste contrato é de 2 anos e o valor 
da adjudicação cifrou-se em 1.000.000 euros. Os custos totais do contrato 
foram estimados em 750.000 euros. No decurso de 2015 a empresa 
faturou 350.000 euros e suportou custos de 300.000 euros, que 
reconheceu contabilisticamente a fatura emitida e custos do contrato, não 
tendo efetuado qualquer ajustamento contabilístico/fiscal. 
Para efeitos fiscais terá que ser feito alguma correção na determinação 
do lucro tributável de 2015? 
a) Não terá que efetuar qualquer ajustamento fiscal; 
b) Terá que acrescer o montante de 50.000 euros;  
c) Terá que deduzir o montante 50.000 euros; 
d) Nenhuma das opções anteriores é correta. 

 
 
 
 
 



3. No âmbito das medidas governamentais, de apoio e incentivo à promoção 
do emprego, foi concedido à sociedade Inovação, Lda, no ano 2014, um 
subsídio, não reembolsável, no valor de € 30.000, para a criação de três 
postos de trabalho, tendo como obrigação contratual a manutenção 
destes postos de trabalho durante quatro anos.  
 
O valor do subsídio a considerar, para efeitos fiscais, no apuramento do 
lucro tributável, do período de 2015, será de: 
 

a) € 7.500; 
b) Zero euros; 
c) € 10.000; 
d) € 5.000. 

 
4. A sociedade AA, Lda no âmbito de um programa de apoio do IAPMEI, 

celebrou em novembro de 2015, um contrato com esta entidade, pelo 
qual, foi atribuído um subsídio no valor global de 100.000 euros, para 
aquisição dos seguintes ativos: 
- Um Edifício comercial (75.000,00 euros); 
- Uma patente para desenvolvimento de forma continua a sua atividade 
(25.000 euros). 
O pagamento do subsídio, só veio a ocorrer em fevereiro de 2016. 
O valor do subsídio a considerar, para efeitos fiscais, no apuramento do 
lucro tributável, do período de 2015, será de: 
 
a) 2.375 euros; 
b) 4.250 euros; 
c) 3.000 euros 
d) 3.687,50 euros. 
 
 

5. A sociedade Kapa, Lda reconheceu em 2015 perdas por imparidade, em 
dívidas a receber, no valor de 100.000 euros, para quais apresentou os 
seguintes fundamentos: 
- Cliente soc. LL, Lda, com processo judicial a decorrer no Tribunal de 
Almada, apresenta um saldo devedor de 25.000 euros, referente à fatura 
de 2015/02/28. Este crédito está coberto em 50 % por um seguro.  
- Cliente SS, Lda, com fatura de 25.000, vencida desde 2015/05/30, que é 
participada em 15% por esta entidade, que tem a decorrer um PER; 
- Cliente BB, Lda, com fatura de 50.000 euros, cujo vencimento ocorreu 
em 2015/04/25, para o qual foram enviados vários comunicações - email e 
cartas registadas - para regularização do valor em dívida. 

 
Que regularização terá a sociedade que efetuar para determinação do 
lucro tributável do período de 2015? 
 
a) Não efetuar qualquer ajustamento fiscal; 
b) Acrescer para efeitos fiscais o montante de 12.500 euros; 
c) Acrescer para efeitos fiscais o montante de 37.500 euros; 
d) Acrescer para efeitos fiscais o montante de 50.000 euros. 

 
 



 
6. A sociedade LL, SA está envolvida num processo judicial, desde o início 

em 2015, quando a empresa decidiu despedir 7 colaboradores, que agora 
exigem uma indemnização por despedimento sem justa causa, no valor 
de 120.000 euros. 
O advogado da empresa estima uma forte possibilidade dos 
trabalhadores ganharem a ação pendente no Tribunal de Santarém, no 
prazo de 2 anos. A empresa reconheceu nas contas a forte probabilidade 
de saída de exfluxos. 
Para efeitos fiscais, que ajustamento deve esta entidade realizar? 
 
a) Não efetuar qualquer ajustamento; 
b) Acrescer para efeitos fiscais o montante de 120.000 euros; 
c) Acrescer para efeitos fiscais o montante de 60.000 euros; 
d) Nenhuma das opções anteriores se afigura correta. 
 
  

7. A sociedade Gama, Lda dedica-se ao comércio de equipamentos para o 
lar. Por cada produto vendido é emitida a correspondente fatura, 
acompanhada de um certificado garantia do produto comercializado. Nos 
períodos de tributação de 2012, 2013, 2014 e 2015, os encargos derivados 
de garantias a clientes efetivamente suportados e a soma das vendas 
sujeitas a garantia, foram as seguintes: 

                                (Euros) 

  2012 2003 2014 2015 
Vendas sujeitas a garantia 90.000 200.000 150.000 100.000 
Gastos suportados com as garantias 10.000 15.000 3.000 4.500 

 
Esta sociedade reconheceu como gasto, no período de tributação de 
2015, uma provisão no montante de € 7.500, para fazer face a encargos 
com garantias a clientes dos produtos comercializados.  
Terá esta entidade que efetuar algum ajustamento fiscal, para 
determinação do lucro tributável do período de 2015, sabendo que no 
montante das vendas ascendeu 100.000 euros? 

 
a) Não; 
b) Sim, deve acrescer € 5.000; 
c) Sim, deve acrescer € 7.500; 
d) Sim, deve acrescer € 2.500. 

 
 
 
 
 
 
 
 



8. A sociedade Mobil, Lda. é uma empresa sedeada em Gaia, que iniciou a 
sua atividade em 2005. Dedica-se à fabricação de móveis e equipamentos 
para escritórios. Em Abril de 2015 um cliente sedeado em Paris entrou em 
processo de insolvência e foi imediatamente declarado insolvente pelo 
tribunal, dado não existir património que permita ressarcir os credores. 
Este cliente não tinha pago, no prazo acordado, duas faturas cujo 
montante global ascendia a € 15.000. As referidas faturas estavam em 
mora há 2 meses, não tendo a sociedade constituído qualquer perda por 
imparidade. Sabe-se ainda que a Mobil, Lda. não participa no capital da 
referida sociedade, nem existe qualquer seguro de crédito em relação às 
vendas efetuadas para aquele cliente. Em sede de IRC, relativamente ao 
exercício de 2015, os referidos créditos incobráveis: 
a) São aceites com gasto na totalidade. 
b) Não são aceites como gasto, dado que o cliente se encontra sediado 

fora do território nacional; 
c) Não são aceites como gasto pelo facto dos créditos estarem em mora 

há menos de 6 meses;   
d) Não são aceites como gasto, uma vez não foi constituído uma perda 

por imparidade.  
 

9. A sociedade Alegre, Lda, reconheceu um crédito como incobrável, face 
aos seguintes factos: O cliente não tinha pago, no prazo acordado, duas 
faturas cujo montante global ascendia a € 15.000. As referidas faturas 
estavam em mora há 20 meses e foi constituída perda por imparidade 
pela totalidade do valor em dívida. Sabe-se ainda que o cliente está 
cessado para efeitos do IVA e que a Alegre, Lda. não participa no capital 
da referida sociedade, nem existe qualquer seguro de crédito em relação 
às vendas efetuadas para aquele cliente. Em sede de IRC, relativamente 
ao exercício de 2015, os referidos créditos incobráveis: 
 

a) Aceite como gastos na totalidade; 
b) Não aceite como gastos na totalidade; 
c) Aceite como gastos 11.250 euros; 
d) Aceite como gasto 3750 euros. 

 

 

10. Qual dos seguintes gastos não é dedutível para efeitos do IRC? 

a) Gastos suportados com a reparação de uma viatura sinistrada da 
própria empresa, em virtude da respetiva apólice de seguro apenas 
cobrir danos provocados a terceiros; 

b) Indemnização paga a um cliente, em virtude de prejuízos causados 
por atraso na execução de uma encomenda; 

c) Gastos suportados com os prémios de seguro de doença e de vida 
do Presidente do Conselho de administração, cujo respetivo valor, 
não foi incluído no seu recibo do vencimento e declarado para 
efeitos de IRS; 

d) Gastos relativos à manutenção facultativa de uma creche e cantina 
em benefício do pessoal da empresa e respetivos familiares, com 
carácter geral e não revistam a natureza de trabalho dependente.  

 
 



11. A sociedade Alfa foi notificada em 2015-05-05 de uma liquidação adicional 
do IRC, relativa ao período económico de 2013, no montante de 10.000 
euros, decomposta por IRC- 8.500 euros e Juros compensatórios no 
montante de 1.500 euros. Foi efetuado o respetivo registo na 
contabilidade de acordo com o SNC. Para efeitos fiscais, quais as 
correções a efetuar? 

a) Não efetuar qualquer correção; 
b) Acrescer o valor de 10.000 euros; 
c) Acrescer o montante de 8500 euros; 
d) Acrescer o montante de 1500 euros. 

 
12. A sociedade Portugal, SA é uma empresa em sede em Coimbra, que 

desde 2001 dedica-se ao fabrico de queijadas. Em janeiro de 2015 
adquiriu, livre de quaisquer ónus ou encargos, uma loja sito no Centro 
Comercial Alegre. A liquidação do IMI do ano de 2014, referente à loja, 
ocorreu em Fevereiro de 2015 e o imposto foi pago pela Portugal, SA. 
Relativamente a este encargo: 

a) É aceite como gasto fiscal na esfera da Portugal, SA, pois o 
imposto foi pago por esta; 

b) É aceite como gasto fiscal na esfera da Portugal, SA, pois o 
imposto foi liquidado em 2015; 

c) Não poderá ser aceite como gasto fiscal, uma vez que os impostos 
não são dedutíveis; 

d) Não poderá ser aceite como gasto fiscal porque, de acordo com a 
lei, a Portugal, SA não era o sujeito passivo do imposto. 

13. A sociedade Alfa SA residente em Portugal deliberou em Assembleia de 
aprovação de contas do exercício de 2014, realizada em Março de 2015, a 
atribuição de uma gratificação de 4.000 € ao gerente não sócio que foi 
paga em Abril de 2015 e que no final de 2014 já tinha quase a certeza de 
que seria paga. Diga se aquele valor terá algum impacto na determinação 
do lucro tributável por via das correções fiscais a efetuar no quadro 07 da 
declaração de rendimentos Modelo 22 do IRC relativa aos rendimentos do 
ano 2015: 
a) Não, porque constitui um gasto não aceite fiscalmente refletido no 

resultado líquido do período; 
b) Sim, porque constitui uma variação patrimonial negativa não refletida 

no resultado líquido do período; 
c) Sim, porque constitui um gasto aceite fiscalmente não refletido no 

resultado líquido do período e que deverá ser deduzido; 
d) Não. 

 
 



14. A atribuição de gratificações aos trabalhadores, não integrados em 
órgãos sociais, na assembleia geral de aprovação de contas de 2014, 
realizada em março de 2015, e contabilizadas como gasto em 2014, é 
aceite para efeitos fiscais: 

a) Em 2014, incondicionalmente; 
b) Em 2014, desde que as gratificações sejam pagas ou colocadas à 

disposição dos trabalhadores até ao fim de 2015; 
c) Em 2015, incondicionalmente; 
d) Em 2015, desde que as gratificações sejam pagas ou colocadas à 

disposição dos trabalhadores até ao fim de 2014; 
 

 

15.  A sociedade Alfa, Lda, suportou, durante o período de 2015, encargos 
com ajudas de custo pagas aos respetivos trabalhadores na importância 
de 9.000,00 euros, tendo apresentado um prejuízo fiscal no montante 
50.000,00 euros, neste período de tributação. 
Considerando que o valor das ajudas de custo não foi debitado aos 
clientes, não foi tributado em IRS e não está suportado em mapas que 
comprovam as deslocações efetuadas, tais ajudas de custo: 
 

a) Não são aceites como gasto fiscal e estão sujeitas a tributação 
autónoma de 15 %; 

b) São aceites como gasto fiscal estando, contudo, sujeitas a 
tributação autónoma de 5%; 

c) Não são aceites como gasto fiscal, não estando sujeitas a 
tributação autónoma; 

d) Não são aceites como gasto fiscal e estão sujeitas a tributação 
autónoma de 5 %. 

 

 

16. Durante o exercício de 2015, a Sociedade Tictac, Lda, no regime geral do 
IRC, suportou e contabilizou os seguintes encargos: 

 Despesas de representação dedutíveis: € 5.000 
 Encargos com viaturas ligeiras de passageiros Plug in, cujo custo de 

aquisição em 2015 ascendeu a € 60.000: € 15.000 
 Encargos não devidamente documentados: € 2.000 
 Ajudas de custos não dedutíveis fiscalmente: € 3.000 

 

Sabendo que a sociedade apresenta prejuízos fiscais em 2015, o 
montante de tributação autónoma deverá ser de: 

a) 6175 
b) 5.950 
c) 5.575 
d) 3275 

 



17. A sociedade Farma, Lda registou, em 2015, um volume de negócios de € 
2.000.000. No mesmo ano, pagou quotizações à associação empresarial 
do sector em que se insere no montante de € 3.000. No Quadro 07 da 
Declaração Modelo 22 do IRC respeitante a 2015, poderá deduzir:  

a) 1.000; 

b) 1.500;  

c) 4.000; 

d) zero.  

 

 

 

 

 

 

 


