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Auditoria Tributária 

Casos Práticos- Sessão 3 

 

1. A sociedade A, Lda dedica-se à comercialização de vestuário. Em 31/12/2015, 
mantém no seu armazém, a coleção outono/inverno de 2010, valorizada ao 
custo, pelo montante de 20.000 euros. Esta entidade não decidiu ainda o que 
fazer a estes inventários, mas decidiu registar uma perda por imparidade, 
corresponde a 50% (10%/ano) do valor aos inventários que possuía em 
armazém. Esta perda por imparidade: 
a) É aceite para efeitos fiscais; 
b) Não é aceite para efeitos fiscais; 
c) Concorre para determinação do lucro tributável; 
d) Deve ser diferida e reconhecida no momento do abate do ativo. 

 
Resposta: b) 
Fundamentação: n.ºs 1 e 2 do artigo 28.º do CIRC e o n.º 4 do artigo 26.º do CIRC. 
 

2. A sociedade AB, Lda que se dedica à comercialização de equipamentos 
agrícolas, adquiriu no final de 2015 mercadorias no valor de 10.000 euros, que 
foram vendidas nesse mesmo ano. Esta sociedade aproveitou as boas 
relações comerciais com o fornecedor dos equipamentos e as condições de 
crédito, sem juros, só tendo de pagar estes bens, no final de 2017. Os 
equipamentos adquiridos tinham um justo valor de 9.500 euros. Na 
determinação do lucro tributável de 2015: 
 
a) Deve acrescer o montante de 500 euros; 
b) Deve deduzir o montante de 500 euros; 
c) Não efetuar qualquer ajustamento; 
d) Deve deduzir 250 euros. 

 
Resposta: b) 
Fundamentação: n.º5 do artigo 18.º do CIRC 
(Imputados ao período tributação a que respeitam pela quantia nominal da 
contraprestação. Nos dois períodos seguintes, os juros reconhecidos como gastos, 
devem ser acrescidos para efeitos fiscais)  
 

3. A sociedade LL, Lda adquiriu em março de 2013 uma viatura ligeira de 
passageiros, pelo preço de 50.000 euros, depreciada à taxa máxima. 
Em julho de 2015 alienou esta viatura pelo preço de 10.000 euros. Considere, 
se aplicável, um coeficiente de desvalorização monetária de 1, 05. 
Qual o efeito no Lucro tributável do período de 2015 ? 
a) Deduzir 1.250 euros; 
b) Deduzir 6.875 euros; 
c) Deduzir 3.250 euros; 
d) Não efetuar qualquer ajustamento. 
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Resposta: Nesta pergunta é questionado qual o efeito no lucro tributável 
de 2015, porém, erradamente foi mencionado nas alíneas que este valor 
será a deduzir quando o que se pretende é saber qual o valor a acrescer, 
ou seja, as opções corretas são:  
a) Acrescer 1.250 euros; 
b) Acrescer  6.875 euros; 
c) Acrescer  3.250 euros; 
d) Não efetuar qualquer ajustamento 
  
Opção correta: b) 
Fundamentação: al. l do n.º 1 do artigo 23.º-A do CIRC; Circular 6/2011 da 
AT. 
Resolução: 
menos valia contabilística: 10.000 – ( 50.000- 2*0,25*50.000)= - 15.000 
menos valia fiscal = 10.000 – (50.000- 2*0,25*50.000)* 1,05 = - 16.250 
 
Aplicação do Ponto 32.1 da circular 6/2011: 
Fórmula= mv fiscal dedutível da VLP = valor limite/valor de aquisição (ponto 
32.2 da circular 6/2011) 
Menos valia fiscal dedutível = 25.000/50.000x16.250 = 8.125 

 
Correções no Quadro 07 da modelo 22: 
 
Acrescer: menos valia contabilística – 15.000  
      parcela da menos valia fiscal não dedutível – 8.125 
Deduzir:   menos valia fiscal – 16.250 

 
O efeito líquido na determinação do lucro tributável de 2015: Acrescer 6.875 
euros. 

 
 

4. A sociedade Alfa, Lda, concluiu em 2015 a construção de armazém comercial, 
que afetou de imediato à sua atividade. O Valor global do edifício, cifrou-se em 
500.000 euros, tendo avaliação do terreno um VPT de 140.000 euros. 
Reconheceu como depreciações do período, relativamente a este imóvel, o 
valor de 10.000 euros. Para efeitos fiscais, terá a sociedade que efetuar algum 
ajustamento? 
a) Não.  
b) Sim, acrescer para efeitos fiscais o valor de 2800 euros; 
c) Sim, acrescer para efeitos fiscais o valor de 2500 euros; 
d) Sim, acrescer para efeitos fiscais 10000 euros; 

 
Nota: No enunciado foi substituído armazém industrial por comercial. 
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Opção correta: b) 
Fundamentação: Tabela II do DR 25/2009 – Tx máxima – 2 % (Edifício Comercial)  
          Artigo 34.º n.º 1, al. b) do CIRC 

        Artigo 10.º do DR 25/2009 
 
Resolução: Custo Aquisição: 500.000 euros 
                     Valor terreno (25 %): 125.000 euros 
          Avaliação CIMI: 140.000 euros 

   Valor depreciável: 360.000 euros 
         Depreciação aceite fiscalmente: 7.200 euros  
         Valor acrescer para efeitos fiscais: 2.800 euros 

 
Nota: Se o valor de avaliação, nos termos do CIMI, fosse 120.000 euros, o valor 
depreciável seria 375.000 euros, resultando um valor acrescer para efeitos fiscais de 
2.500 euros.  

 
5. A sociedade DD, Lda, procedeu à revalorização de um ativo fixo tangível, para 

o valor de 55.000 euros, ao abrigo de legislação fiscal. Este bem tinha como 
custo de aquisição 50.000 euros. A taxa de depreciação praticada em 2015 foi 
5 %. Para efeitos fiscais, que ajustamento deverá ser efetuado para 
apuramento do lucro tributável? 
a) Acrescer 100 euros; 
b) Acrescer 250 euros; 
c) Acrescer 2750 euros; 
d) Acrescer 2500 euros; 

 
Opção correta: a) 
Fundamentação: Artigo 15.º do DR 25/2009 
Resolução: A contabilidade tem reconhecida a depreciação calculada sobre o 
valor revalorizado. Porém, 40 % do aumento do gasto não é aceite para efeitos 
fiscais. Pelo que :  custo de aquisição: 50.000, depreciação: 2500 euros 
           custo revalorizado:  55.000, depreciação: 2.750 euros  

         valor não aceite = 40 % do aumento (250)  = 100 euros   
 
 

6. A sociedade  AA, Lda no período de 2013, apurou uma diferença positiva  entre 
as mais e menos valias realizadas de 2.000 euros. 
Declarou a intenção expressa de reinvestimento dos valores de realização 
(10.000 euros). Porém no final do período de 2015 apenas tinha reinvestido o 
valor de 6.000 euros. Para efeitos fiscais que ajustamento deve a sociedade 
AA, Lda efetuar? 
 
a) Acrescer 1.000 euros; 
b) Acrescer 1.115 euros; 
c) Acrescer 460 euros; 
d) Não efetuar qualquer ajustamento. 
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Opção correta: c) 
Fundamentação: artigo 48.º do CIRC 
Resolução: Mais-valia fiscal tributável: 2.000 x 50 % = 1.000 euros 

Parte proporcional da mais valia com reinvestimento = 
(6.000/10.000)*2.000= 1.200 (60%) 
Mais valia tributável = 2000 – ( 50%*1.200)= 1.400 
Valor a acrescer = (1.400-1.000) x (1+ 0,15) = 460 euros 
 
OU  2.000x 40 %= 800x 50 %= 400 
400x 1,15= 460 euros 

 
 

7. A sociedade Alfa, Lda detém uma participação de 30 % no capital social da  
sociedade JL, Lda, desde o ano de 2010. 
A sociedade participada obteve no período de 2014, lucros de 50.000 euros e 
pagou dividendos em 2015, no valor de 40.000 euros. 
O resultado líquido da participada no período de 2015 foi negativo no valor de 
10.000 euros.  
Para efeitos fiscais que ajustamentos terá a Sociedade Alfa, Lda que efetuar no 
apuramento do lucro tributável de 2015? 
 
a) Acrescer e deduzir o montante de 15.000 euros; 
b) Acrescer e deduzir o valor de 3.000 euros; 
c) Acrescer o valor de 12.000 euros; 
d) Acrescer o valor 15.000 euros e deduzir o valor de 12.000 euros. 

 
Opção correta: d) 
Fundamentação: n.º 8 do artigo 18.º do CIRC e NCRF 13 do SNC 
Resolução: O n.º8 do artigo 18 do CIRC exclui qualquer efeito tributário dos 
ajustamentos contabilísticos (gastos e rendimentos) decorrentes da aplicação 
do MEP, exceto quanto aos lucros distribuídos, que devem ser consideradas as 
regras previstas no artigo 51.º do CIRC. 
Ajustamentos: 
Em 2014, contabilisticamente, esta entidade imputou (50.000 * 30 %) 15.000 
euros (deb. 4121/7851) e fiscalmente deduziu esta quantia no quadro 07. 
Em 2015, com a distribuição dos dividendos (40.000*30%= 12.000) teremos que 
acrescer este montante, para efeitos fiscais, nos termos do n.º 8 do artigo 18.º 
CIRC. Porém, como se tratam de lucros distribuídos e como estão cumpridas as 
condições previstas no artigo 51.º do CIRC, deduz-se este mesmo montante, 
para efeitos fiscais.  
O prejuízo contabilístico de 2015 foi reconhecido/imputado (10.000*30 %) 3.000 
euros (deb. 6852/4121), pelo que deve ser acrescido, para efeitos fiscais, nos 
termos do n.º 8 do artigo 18.º do CIRC.   
Assim, em 2015, teremos que acrescer (12.000+3.000) 15.000 euros, face ao n.º 8 
do artigo 18.º do CIRC e deduzir 12.000 euros, pela aplicação do artigo 51.º do 
CIRC. 
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8. A sociedade LL, SA adquiriu em bolsa de valores, em novembro de 2015, um 

lote de 10.000 açoes da empresa Alto Rendimento, SA, detidas para 
negociação, representativas de 0,2% do capital social desta, ao preço unitário 
de 1 euro. Em 31/12/2015 a cotação das ações ascendia a 2 euros. Para 
efeitos fiscais, que ajustamento deve a sociedade LL, SA efetuar? 
a) Acrescer 10.000 euros; 
b) Não efetuar qualquer ajustamento; 
c) Deduzir 10.000 euros; 
d) Nenhuma afirmação é correta. 

 
Opção correta: b) 
Fundamentação: artigo 18, n.º 9 do CIRC 
Resolução: Tendo em conta que o valor da participação não excede os 5 % do 
capital social, aplica-se a exceção prevista na alínea a) do n.º 9 do artigo 18.º do 
CIRC. Pelo que os ajustamentos decorrentes da aplicação do justo valor , 
reconhecidos na contabilidade, concorrem para a formação do lucro tributável, 
não devendo efetuar-se qualquer ajustamento/correção fiscal. 
 
 

9. A sociedade Alfa, SA adquiriu em 2015, 5.000 ações da sociedade Bem Bom, 
SA, cotadas em bolsa de valores, pelo preço de 5.000 euros (1 euro/ação), 
correspondente a 7% do capital social. 
No final de 2015, a cotação destas ações cifrava-se em 5.500 euros ação (1,1 
/ação) 
Em 2016, alienou 2.500 ações por 3.000 euros (1,2/ação) passando a deter  
3,5 % do capital. 
Que ajustamentos fiscais, para efeitos de apuramento do lucro tributável, terá a 
sociedade Alfa, SA que efetuar? 
a) Deduzir em 2015, 500 euros e em 2016 deduzir 250 euros e acrescer 750 

euros; 
b) Deduzir em 2015, 500 euros e em 2016 deduzir 250 euros e acrescer  500 

euros; 
c) Em 2016, deduzir 250 euros e acrescer 500 euros; 
d) Deduzir em 2015, 500 euros. 

 
Opção correta: a) 
Fundamentação: artigo 18 n.º 9 do CIRC e artigo 46, n.º 5, alínea b) do CIRC, 
NCRF 27 do SNC 
Resolução: No ano 2015, terá que deduzir-se 500 euros, pela aplicação do n.º 9 
do artigo 18.º do CIRC, uma vez que o valor da participação excede os 5 % do 
capital social, não se aplicando a exceção prevista na alínea a) do artigo 
referido. Pelo que os ajustamentos decorrentes da aplicação do justo valor, 
reconhecidos na contabilidade, não concorrem para a formação do lucro 
tributável, devendo efetuar-se a correção fiscal. 
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No ano 2016, teremos de calcular as mais-valias correspondentes à alienação 
das ações: 
 
- Mais valia contabilística: 
 
2.500 ações * (1,2-1,1) = 250 
 
A deduzir no quadro 07 da modelo 22. 
  
Nota: Habitualmente o resultado contabilístico é nulo (operação normal de 
bolsa…) porém no presente exercício – teórico - existiu uma valorização, no 
momento da venda. 
  
- Mais valia fiscal: 
 
2.500 ações  * ( 1,2 – 1,0) = 500 
 
A acrescer no quadro 07 da modelo 22. 
 
Adicionalmente, importa apurar a mais valia fiscal, correspondente à 
assimilação a transmissão onerosa, devido à mudança do modelo de valorização 
relevante para efeitos fiscais (passagem a uma participação de capital inferior a 
5 %). 
 
- Mais valia fiscal (art.º. 46.º n.º 5, al. b) do CIRC): 
 
= Justo valor – Custo aquisição =  
 
= 2.500 ações (valor da carteira após venda) * ( justo valor (1,1) – Valor aquisição 
( 1,0))  
 
Ou seja, 2500 ações * (1,1-1,0) = 250 
 
A acrescer no quadro 07 da modelo 22. 
 


