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Conceitos: peritagem contabilística e peritagem fiscal

Peritagem, s. f. exame feito por peritos.

Perito:, adj. Que tem perícia; hábil; sabedor; versado; 
experiente; s.m. indivíduo que tem prática ou é sabedor; 
aquele que é nomeado judicialmente para fazer um 
exame, vistoria ou avaliação. (Do lat. Peritu) 

(Dicionário Porto Editora)
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Conceitos: peritagem contabilística e peritagem fiscal

Peritagem contabilística quando os factos sobre os 
quais se requer a opinião do perito exigem o 
conhecimento profundo de Contabilidade e matérias afins. 

Peritagem fiscal é desenvolvida para emitir opinião que 
ajude a dirimir contencioso fiscal, pelo que se exige a 
intervenção de perito com conhecimentos profundos e 
experiência em Fiscalidade. 
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Conceitos: peritagem contabilística e peritagem fiscal

Artº 6º do Estatuto da CTOC:
• atribui ao TOC as funções de “Planificar, organizar e 

coordenar a execução da contabilidade das entidades 
sujeitas aos impostos sobre o rendimento que possuam ou 
devam possuir contabilidade regularmente organizada…

O nº 2 prevê, entre as funções do TOC, a de perito:
• Compete ainda aos TOC o exercício de:
a) Funções de consultadoria nas áreas da respectiva 

formação;
b) Quaisquer outras funções definidas por lei, adequadas ao 

exercício das respectivas funções, designadamente as de 
perito nomeado pelos tribunais ou outras entidades 
públicas ou privadas
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Conceitos: peritagem contabilística e peritagem fiscal

• O Estatuto dos Revisores Oficiais de Contas (ROC) , 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 422-A/93, de 30 de 
Dezembro, reconhece-lhes competência para emitir 
“…opinião ou parecer sobre determinados actos ou factos 
que envolvam exame de contas de empresas…”. 

• não existe em Portugal regulamentação legal da 

peritagem contabilística, que exija TOC ou ROC.
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2. Peritagem e auditoria

• Norma Internacional de Auditoria 200 – Objectivos e 
princípios gerais que regem uma auditoria de 
demonstrações financeiras:

“o objectivo de uma auditoria de demonstrações 
financeiras é o de habilitar o auditor a expressar uma 
opinião se as demonstrações financeiras estão 
preparadas, em todos os aspectos materiais, de 
acordo com uma estrutura conceptual de relato 
financeiro aplicável.
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2. Peritagem e auditoria

• A peritagem tem como objecto factos patrimoniais 
especificamente descritos

• sobre os quais se pretende opinião do perito para 
dirimir dúvidas sobre os mesmos. 

Por exemplo, pode ser pedido ao perito a sua opinião sobre:
– montante de vendas anual;
– volume de vendas efectuadas a certos clientes;
– montantes de descontos obtidos ou concedidos;
– os valores registados a débito ou a crédito de certa entidade;
– os valores de elementos patrimoniais (móveis, imóveis, quotas, 

acções)
– lucros ou prejuízos registados em determinados anos;
– perdas imputáveis a certos eventos;
– margem de comercialização de produtos;
– base para cálculo de juros, comissões, royalties,
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3. Peritagem contabilística
3.1. Tipos: Judicial, Extrajudicial e Arbitral

• Peritagem judicial, aquela em que o perito é nomeado 
pelo Tribunal, em processo de acção civil, para ajudar o 
Juiz a decidir sobre matéria que não domina por 
requerer conhecimentos técnicos específicos.

• LOPES DE SÁ (1996, p.63): “Perícia Contábil Judicial é
a que visa servir de prova, esclarecendo o juiz sobre 
assuntos em litígio que merecem seu julgamento, 
objetivando fatos relativos ao patrimônio aziendal ou de 
pessoas”. 



9

3. Peritagem contabilística
3.1. Tipos: Judicial, Extrajudicial e Arbitral

• Peritagem extrajudicial, quando duas partes em 
conflito de interesses tentam dirimi-lo extrajudicialmente 
e, para esclarecer dúvidas que têm sobre o facto 
controverso, recorrem à opinião de peritos.

• É comum quando se pretende estabelecer o valor de 
certas transacções que são realizadas para pôr fim a 
conflitos, por exemplo: transmissões de quotas e acções 
para abandonar a sociedade ou indemnizações por 
danos. 
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3. Peritagem contabilística
3.1. Tipos: Judicial, Extrajudicial e Arbitral

• Arbitragem voluntária, regulada pela Lei nº 36/86, de 29 
de Agosto. 

• Pode ser produzida perante o tribunal arbitral qualquer 
prova admitida pela lei de processo civil, e, portanto, a 
prova pericial através da nomeação de peritos. 

• Consequentemente, a peritagem arbitral é em tudo 

idêntica à peritagem judicial 
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3.2. Peritagem e avaliação

• A opinião do perito consubstancia-se num processo 
de avaliação

• É requerida com frequência nos casos de conflitos entre 
sócios cuja resolução passa por definir o valor das 
correspondentes partes sociais: quotas ou acções.

• Como objectivar a opinião sobre o “valor”? 
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3.2. Peritagem e avaliação

a) Valor contabilístico de partes de capital

valor contabilístico = capital  próprio = Activo - Passivo (40 000)

ACTIVO Valor CAPITAL 
PRÓPRIO 

Valor 

Imobilizações 
corpóreas 

10 000 Capital 10 000

Investimentos 
financeiros 

20 000 Reservas 29 000

Existências 7 000 Resultado líquido 1 000
Dívidas de terceiros 8 000 Capital próprio 40 000
Depósitos bancários 1 000 PASSIVO 
 Dívidas a 

terceiros 
6 000

 46 000  46 000
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3.2. Peritagem e avaliação

a) Valor contabilístico de partes de capital, é:

• objectivo, na medida em que consta de registos 
elaborados segundo as regras que regem a 
contabilidade.

• comprovável, dado que a contabilidade apoia os seus 
registos em documentos demonstrativos das operações.

– características importantes para o perito 
• A opinião não será questionada?
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3.2. Peritagem e avaliação

a) Valor contabilístico de partes de capital
– provavelmente desajustado do mercado

b) Valor contabilístico corrigido
b.1) Correcções objectivas
– preços de mercado credíveis, como são, por 

exemplo, as cotações de bolsa.

– aplicação de coeficientes de desvalorização
monetária, objecto de publicação oficial 
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3.2. Peritagem e avaliação

b) Valor contabilístico corrigido
b.1) Correcções objectivas

1) - Em investimentos financeiros 
10 000 acções adquiridas a 1,00 10 000
10 000       "     cotadas a 2,00 20 000

- Correcção objectiva +10 000 

2) - Em imobilizações corpóreas 
- Valor contabilístico da máquina 10 000
- Valor contabilístico com correcção monetária 11 000

- Correcção objectiva +1 000
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3.2. Peritagem e avaliação

b) Valor contabilístico corrigido
Valor contabilístico, conforme balanço 40 000
- Correcções:

1) do valor das acções 10 000
2) do valor da máquina 1 000

- Valor contabilístico, corrigido objectivamente 51 000
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3.2. Peritagem e avaliação

b) Valor contabilístico corrigido

b.2 ) Correcções a preço de mercado (Justo Valor?)
1) - Em investimentos financeiros 

10 000 acções adquiridas a 1,00 10 000
10 000       "     cotadas a 2,00 20 000

- Correcção objectiva +10 000 

2) - Em imobilizações corpóreas 
Valor contabilístico da máquina 10 000
Valor estimado a preço de mercado 2 000
- Correcção a preço de mercado - 8 000
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3.2. Peritagem e avaliação

b) Valor contabilístico corrigido

b.2 ) Correcções a preço de mercado (Justo Valor?)

preço de mercado pode obrigar o perito contabilista a 

socorrer-se de um perito avaliador

- imóveis;

- antiguidades, obras de arte..
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3.2. Peritagem e avaliação

c) Valor baseado na rendibilidade

- Valor de rendimento = Resultado esperado/ Taxa de 
remuneração

- remuneração pretendida de 10%;
- empresa gera resultados anuais de 1 000:

- Valor de rendimento é de 10 000 (1 000/0,1). 
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3.2. Peritagem e avaliação

d) Métodos dualistas (Código do Imposto do Selo)
valor da empresa resulta da média aritmética simples 
dos valores patrimonial e de rendimento. 

Va = 1/2n [S + ((R1 + R2)/2) f]

Valor contabilístico objectivamente corrigido = S =  51 000
- sabe-se que R1 = 1 000, e admita-se R2 =R1;
- considerando 2,5%, para a taxa de juro, f = 40  (1/ 0,025)

Valor de rendimento
((R1 + R2)/2) f   =  (1 000 + 1000)/2.x 40 = 40 000

Método dualista:
(valor substancial + valor de rendimento)/2 =  (51 000 + 40 
000)/2 =  45 500,5 euros
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3.2. Peritagem e avaliação

• O perito deverá apresentar .

– os valores apurados pelos diferentes métodos

acompanhados de descrição sucinta destes, e

– se considerar oportuno face à situação concreta que 

despoletou a peritagem, emitir justificadamente 

opinião sobre o método mais adequado.

• (exemplo, adiante)
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3.3. A peritagem no Código do Processo Civil (CPC)

A prova pericial

• Artigo 388º do Código de Processo Civil:

“A prova pericial tem por fim a percepção ou apreciação 

de factos por meio de peritos, quando sejam 

necessários conhecimentos especiais que os julgadores 

não possuem…”



23

3.3. A peritagem no Código do Processo Civil (CPC)

Quem realiza a perícia ?

Nº 1 do artigo 568º do CPC:

“A perícia é requisitada pelo tribunal a estabelecimento, 
laboratório ou serviço oficial apropriado ou, quando tal 
não seja possível ou conveniente, realizada por um 
único perito, nomeado pelo juiz de entre pessoas de
reconhecida idoneidade e competência na matéria em 
causa…”.
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3.3. A peritagem no Código do Processo Civil (CPC)

Quem realiza a perícia ?

O nº 1 do artigo 569º do CPC prevê a perícia colegial:
1 -A perícia é realizada por mais de um perito, até ao 

número de três, funcionando em moldes colegiais ou 
interdisciplinares:

a) Quando o juiz oficiosamente o determine, por 
entender que a perícia reveste especial complexidade
ou exige conhecimento de matérias distintas;

b) Quando alguma das partes, nos requerimentos 
previstos nos artigos 577.º e 578.º, n.º 1, requerer a 
realização de perícia colegial
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3.3. A peritagem no Código do Processo Civil (CPC)

Objecto da perícia?
Artigo 577º do CPC:

“Ao requerer a perícia, a parte indicará logo, sob pena 
de rejeição, o respectivo objecto, enunciando as 
questões de facto que pretende ver esclarecidas através 
da diligência.

2 - Incumbe ao juiz, no despacho em que ordene a 
realização da diligência, determinar o respectivo 
objecto, indeferindo as questões suscitadas pelas partes 
que considere inadmissíveis ou irrelevantes ou 
ampliando-o a outras que considere necessárias ao 
apuramento da verdade
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3.3. A peritagem no Código do Processo Civil (CPC)

Artigo 582º:
2 -O juiz assiste à inspecção sempre que o considere 

necessário.
3 - As partes podem assistir à diligência e fazer-se 

assistir por assessor técnico, nos termos previstos no 
artigo 42.º, salvo se a perícia for susceptível de ofender 
o pudor ou implicar quebra de qualquer sigilo que o 
tribunal entenda merecer protecção.

4 - As partes podem fazer ao perito as observações 
que entendam e devem prestar os esclarecimentos 
que o perito julgue necessários; se o juiz estiver 
presente, podem também requerer o que entendam 
conveniente em relação ao objecto da diligência.
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3.3. A peritagem no Código do Processo Civil (CPC)

Artigo 583º - meios à disposição dos peritos:

“1 - Os peritos podem socorrer-se de todos os meios 
necessários ao bom desempenho da sua função, 
podendo solicitar a realização de diligências ou a 
prestação de esclarecimentos, ou que lhes sejam 
facultados quaisquer elementos constantes do 
processo
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3.3. A peritagem no Código do Processo Civil (CPC)

- Compromisso dos peritos

Nº 1 do artigo 570º do CPC:
“O perito é obrigado a desempenhar com diligência a 
função para que tiver sido nomeado, podendo o juiz 
condená-lo em multa quando infrinja os deveres de 
colaboração com o tribunal.”

Nº 2 do artigo 570º do CPC:
“O perito pode ser destituído pelo juiz se 
desempenhar de forma negligente o encargo que lhe 
foi cometido, designadamente quando não apresente ou 
impossibilite, pela sua inércia, a apresentação do 
relatório pericial no prazo fixado.
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3.3. A peritagem no Código do Processo Civil (CPC)

- Compromisso dos peritos
Do Artigo 581º do CPC: tem os seguintes contornos:

– O compromisso é prestado no acto de início da 
diligência, quando o juiz a ela assista;

– se o juiz não assistir à realização da diligência, o 
compromisso pode ser prestado mediante 
declaração escrita e assinada pelo perito, podendo 
constar do relatório pericial.

“Nos termos do artigo 581º do Código do Processo Civil, 
os peritos declaram sob compromisso de honra que dão 
cumprimento consciencioso da função que lhes foi 
cometida”
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3.3. A peritagem no Código do Processo Civil (CPC)

- Relatório pericial

Artigo 586º do CPC:
– o resultado da perícia é expresso em relatório:
– no qual os peritos se pronunciam 

fundamentadamente sobre o respectivo objecto;
– na perícia colegial, se não houver unanimidade, o 

discordante apresentará as suas razões.

Relatório é notificada às partes, que podem formular 
reclamações.
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3.3. A peritagem no Código do Processo Civil (CPC)

- Relatório pericial

Artigo 587º:
2 -Se as partes entenderem que há qualquer deficiência, 

obscuridade ou contradição no relatório pericial, ou que as 
conclusões não se mostram devidamente fundamentadas, 
podem formular as suas reclamações.

3 -Se as reclamações forem atendidas, o juiz ordena que o 
perito complete, esclareça ou fundamente, por escrito, 
o relatório apresentado.

4 - O juiz pode, mesmo na falta de reclamações, determinar 
oficiosamente a prestação dos esclarecimentos ou 
aditamentos previstos nos números anteriores
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3.3. A peritagem no Código do Processo Civil (CPC)

• Segunda perícia, quando qualquer das partes o 
requeira, alegando fundadamente as razões da sua 
discordância relativamente ao relatório pericial 
apresentado. (artigo 589º, nº 1) 

• O tribunal pode ordenar oficiosamente e a todo o tempo 

a realização de segunda perícia, desde que a julgue 
necessária ao apuramento da verdade. (artigo 589º, 

nº2)
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3.3. A peritagem no Código do Processo Civil (CPC)

Artigo 591º do CPC: 

• A segunda perícia tem por objecto a averiguação dos 
mesmos factos sobre que incidiu a primeira e destina-se 
a corrigir a eventual inexactidão dos resultados desta

• A segunda perícia não invalida a primeira, sendo uma e 
outra livremente apreciadas pelo tribunal.
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3.3. A peritagem no Código do Processo Civil (CPC)

Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra (Proc. 
1785/06), com sublinhados nossos:

1. A segunda perícia não invalida a primeira, não a 
substitui, não exerce sobre ela o papel de recurso da 
primeira, subsistindo ambas, lado a lado, submetidas ao 
princípio da livre apreciação da prova…

2. O valor da prova pericial civil, contrariamente ao que 
acontece com a prova pericial penal, não vincula o 
critério do julgador ….
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3.3. A peritagem no Código do Processo Civil (CPC)

• Na fase da discussão e julgamento da causa, podem ser 
obtidos esclarecimentos verbais dos peritos cuja 
comparência tenha sido determinada oficiosamente ou a 
requerimento das partes. (alínea c), nº 3 do artº 652 º) 

• Artigo 257º do CPC:
“As notificações que tenham por fim chamar ao 
tribunal testemunhas, peritos e outras pessoas com 
intervenção acidental na causa são feitas por meio de 
aviso expedido pelo correio, sob registo, indicando-se 
a data, o local e o fim da comparência
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3.3. A peritagem no Código do Processo Civil (CPC)

- Incompatibilidades do perito
Artigo 571º do CPC: é aplicável aos peritos o regime de 
impedimentos e suspeições que vigora para os juízes, 
com as necessárias adaptações.

Artigo 122º do CPC: 
a) Quando seja parte na causa, por si ou como representante 

de outra pessoa…
b) Quando seja parte da causa, por si ou como representante 

de outra pessoa, o seu cônjuge ou algum seu parente ou 
afim, ou em linha recta ou no segundo grau da linha 
colateral, ou quando alguma destas pessoas tenha na 
causa um interesse que lhe permita figurar nela como 
parte principal
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3.3. A peritagem no Código do Processo Civil (CPC)

- Incompatibilidades do perito

Artigo 122º do CPC: 
….
g) Quando seja parte na causa pessoa que contra ele propôs 

acção civil para indemnização de danos, ou que contra ele 
deduziu acusação penal

h) Quando haja deposto ou tenha de depor como testemunha

i) Quando esteja em situação prevista nas alíneas anteriores 

pessoa que com o juiz viva em economia comum
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3.4. O perito no Tribunal Arbitral

• Qualquer litígio de carácter económico, que por lei 
especial não esteja submetido exclusivamente a tribunal 
judicial, pode ser submetido pelas partes a arbitragem 
voluntária. (Lei nº 31/86, de 29 de Agosto). 

Artigo 6º daquela Lei:
• o tribunal arbitral poderá ser constituído por um único 

árbitro ou por vários, em número ímpar. Se o número de 
membros do tribunal arbitral não for fixado na convenção
de arbitragem ou em escrito posterior assinado pelas 
partes, nem deles resultar, o tribunal será composto por 
três árbitros
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3.4. O perito no Tribunal Arbitral

• Artigo 18º da Lei nº 31/86
“… pode ser produzida perante o tribunal arbitral 
qualquer prova admitida pela lei de processo civil “

• Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio e Industria 
Portuguesa (WWW.por-chambers.com)

Cláusula recomendada: tem o seguinte teor:
“Todos os diferendos decorrentes do presente contrato 
serão resolvidos definitivamente de acordo com os 
Regulamentos do Centro de Arbitragem da Câmara de 
Comércio e Indústria Portuguesa, também designado 
por Centro de Arbitragem Comercial, por um ou mais 
árbitros nomeados de acordo com esses 
Regulamentos”.
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3.5. Metodologia e Normas

“Normas Brasileiras de Contabilidade”
(www.portaldecontabilidade.com.br) 
– Profissionais (NBC P), que estabelecem regras de 

exercício profissional;
– Técnicas (NBC T), que estabelecem conceitos 

doutrinários, regras e procedimentos 
NBC P 2 - Normas Profissionais do Perito

NBC P 2.1 - Competência Profissional

NBC P 2.3 - Impedimento e Suspeição

NBC P 2.4 - Honorários
NBC P 2.6 - Responsabilidade e Zelo
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3.5. Metodologia e Normas

“Normas Brasileiras de Contabilidade”

NBC T 13 - Perícia Contábil
NBC T 13.2 - Planejamento da Perícia
NBC T 13.7 - Parecer Pericial Contábil

NBC T 13 - Perícia Contábil,

Interpretações técnicas:
NBC T 13 - IT - 01 - Termo de Diligência
NBC T 13 - IT - 02 - Laudo e Parecer de Leigos
NBC T 13 - IT - 03 - Assinatura em Conjunto
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3.5. Metodologia e Normas

NBC T 13 - Perícia Contábil
13.1 – Conceituação e objectivos
13.1.1 – A perícia contábil constitui o conjunto de 

procedimentos técnicos e científicos destinado a levar à
instância decisória elementos de prova necessários a 
subsidiar à justa solução do litígio, mediante laudo pericial 
contábil, e ou parecer pericial contábil, em conformidade 
com as normas jurídicas e profissionais, e a legislação 
específica no que for pertinente. 

13.1.2 – A perícia contábil, tanto a judicial, como a 
extrajudicial e a arbitral, é de competência exclusiva de 
Contador registrado em Conselho Regional de 
Contabilidade.
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3.5. Metodologia e Normas

13.2 - Planejamento da Perícia
13.2.2.1. Os objetivos do planejamento da perícia são: 
a) conhecer o objeto da perícia, a fim de permitir a adoção

de procedimentos que conduzam à revelação da 
verdade, a qual subsidiará o Juízo, o Árbitro ou o 
Contratante a tomar a correta decisão a respeito da lide; 

b) Oferecer e condições para que o trabalho seja cumprido 
no prazo estabelecido; 

c) Prever potenciais problemas e riscos que possam vir a 
ocorrer no andamento da perícia; 

d) Antever fatos que possam vir a ser importantes para a 
solução do problema de forma que não passem 
despercebidos ou não recebam a atenção necessária ao 
seu devido exame; 
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3.5. Metodologia e Normas

13.2 - Planejamento da Perícia
13.2.2.1. Os objetivos do planejamento da perícia são: 
…
e) identificar a legislação aplicável ao objeto da perícia; 
f) definir a natureza, a oportunidade e a extensão dos 

exames a serem realizados, em consonância com os 
termos constantes na proposta de honorários; 

g) estabelecer como se dará a divisão das tarefas entre os 
membros da equipe de trabalho, sempre que o Perito-
Contador ou o Perito-Contador Assistente necessitar de 
auxiliares; 

h) facilitar a execução e a revisão dos trabalhos.
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3.5. Metodologia e Normas

13.3 – A EXECUÇÃO
13.3.3 – Para a execução da perícia contábil, o perito-

contador e o perito-contador assistente devem ater-se 
ao objeto do trabalho a ser realizado.

13.3.7 – O perito-contador e o perito-contador assistente 
manterão registros dos locais e datas das diligências, 
nomes das pessoas que os atenderem, livros e 
documentos examinados ou arrecadados, dados e 
particularidades de interesse da perícia, rubricando a 
documentação examinada, quando julgarem necessário.

13.3.9 – O perito-contador e o perito-contador assistente 
devem documentar, mediante papéis de trabalho, os 
elementos relevantes que serviram de suporte à
conclusão formalizada no laudo pericial contábil e no 
parecer pericial contábil.
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3.5. Metodologia e Normas

13.4 – PROCEDIMENTOS
13.4.1.1 – O exame é a análise de livros, registros das 

transações e documentos.

13.4.1.2 – A vistoria é a diligência que objetiva a verificação 
e a constatação de situação, coisa ou fato, de forma 
circunstancial. 

13.4.1.3 – A indagação é a busca de informações mediante 
entrevista com conhecedores do objeto da perícia. 

13.4.1.4 – A investigação é a pesquisa que busca trazer ao 
laudo pericial contábil ou parecer pericial contábil o que 
está oculto por quaisquer circunstâncias. 
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3.5. Metodologia e Normas

13.4 – PROCEDIMENTOS
…

13.4.1.5 – O arbitramento é a determinação de valores ou a 

solução de controvérsia por critério técnico. 

13.4.1.6 – A mensuração é o ato de quantificação física de 

coisas, bens, direitos e obrigações. 

13.4.1.7 – A avaliação é o ato de estabelecer o valor de 

coisas, bens, direitos, obrigações, despesas e receitas.
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3.5. Metodologia e Normas

13.7 PARECER PERICIAL CONTÁBIL

13.7.2.1. O Parecer Pericial Contábil deve ser uma peça 

técnica, escrita de forma objetiva, clara, precisa, 
concisa e completa, devendo sua escrita ser sempre 

conduzida pelo perito-contador assistente, que adotará

um padrão próprio, como o descrito no item 13.7.3.

Relatório dos Peritos ou Respostas dos Peritos aos 
Quesitos
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3.5. Metodologia e Normas

Relatório dos Peritos
(Respostas dos Peritos aos Quesitos)

Objectivo – quando descreve factos, evitando juízos de 
valor (subjectividades);

Claro – se facilmente entendido por terceiros, pelo que 
evitará linguagem técnica desnecessária, ou explicará o 
seu alcance;

Preciso – se não contiver áreas de indefinição (o relatório 
emite um parecer técnico, mas deve evitar a palavra 
“parece”);

Conciso – se vai directo ao assunto a esclarecer, evitando 
detalhes que nada acrescentam.

Completo – quando não omite nada de essencial para o 
esclarecimento desejado. 
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3.5. Metodologia e Normas

Relatório dos Peritos
Quesito: O saldo da conta de mercadorias, em 31.12.200x, 

evidenciava mercadorias, no valor de 500 000 €
obsoletas e, por isso, não vendáveis?

Resposta: O saldo da conta evidencia, segundo 
informação obtida na empresa, mercadorias no 
montante de 500 000€, para as quais não se tem 
conseguido mercado nos últimos anos.
– Objectivo ?
– Preciso?
– Completo? 
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3.5. Metodologia e Normas

Relatório dos Peritos 
Técnicas de obtenção de prova de auditoria:

Observação (olhar um processo ou um procedimento)

Ex.: assistência à contagem física do caixa ou de 
existências

Inspecção (examinar registos, documentos ou activos)

Ex.: verificação física de activos (existências, imobilizado)

Indagação (procura de informação junto de pessoas dentro 
ou fora da entidade)

Ex.: Entrevistas; questionários
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3.5. Metodologia e Normas

Relatório dos Peritos 
Técnicas de obtenção de prova de auditoria:
….
Confirmação (prova interna e externa).

Ex.:- circularização de terceiros (clientes, bancos, 
fornecedores)

Cálculo (correcção aritmética dos documentos e registos)
Ex.:- Conferência e conciliação de saldos

Procedimentos analíticos
Ex.:- Revisão analítica (análise de rácios e tendências, 
investigação de relacionamentos inconsistentes ou que se 
desviem de quantias esperadas). 
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3.6. Configuração de exemplos de aplicação

Tribunal Judicial de ….
Acção de Processo Ordinário nº ……
Autor:  …….
Réu: …..

Por despacho do Meritíssimo Juiz do Tribunal Judicial 
de…., foram nomeados peritos, A, pelo tribunal, B, pelo 
Autor, C, pelo Réu, para responder aos quesitos 
formulados.

Respostas aos quesitos:
Quesito 1 – (transcrição do quesito)
Resposta: ….
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3.6. Configuração de exemplos de aplicação

O perito deve relatar:
- os factos verificados, e 
- os elementos em que se apoia

Quesito: As vendas de A ascenderam ao montante de X €, no 
exercício n?

Resposta: Confirma-se o valor de X, que é o constante da 
correspondente declaração fiscal apresentada (MOD. 22) 
e que coincide com o total registado na conta “Vendas”.
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3.6. Configuração de exemplos de aplicação

Quesito: No exercício de 2006, as vendas de A tiveram um 
crescimento de 25% relativamente a 2005?

Resposta: Confirma-se que as Vendas de A tiveram um 
crescimento de 25%.
Com efeito, conforme declarações fiscais (declaração 
anual – IES) e registos contabilísticos, os valores de 
vendas foram os seguintes:
- exercício de 2006, x euros;
- exercício de 2005, y euros.
Consequentemente, o crescimento das Vendas foi de 25% 
= (x – y) / x.
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3.6. Configuração de exemplos de aplicação

• Se a resposta não for totalmente afirmativa, pois só
pode confirmar-se sob reservas, estas devem ser ficar 
expressas e muito claramente explicadas 

• A resposta negativa, por regra, é de maior detalhe pois a 
negação do facto questionado faz-se muitas vezes por 
descrição de factos que desdizem o questionado e que 
devem ser fundadamente descritos e documentados. 
Dever-se-á ainda indagar sobre eventuais razões que 
justificam o facto questionado.
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3.6. Configuração de exemplos de aplicação

Quesito : As vendas de A ascenderam ao montante de X €, 
no exercício de 2006?

Resposta: Não se confirma o valor de X. As vendas de 2006 
ascenderam ao montante de Y, que é o constante da 
correspondente declaração fiscal apresentada e que 
coincide com o total registado na conta “Vendas”. 
Analisados os valores das subcontas da conta Vendas, 
não foi identificado qualquer valor igual, ou próximo, ao 
montante de X euros referido no quesito.
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3.6. Configuração de exemplos de aplicação

Quesito : O valor das existências constantes do balanço em 31.12.n foi 
apurado correctamente?

Resposta: Não. Na verdade, de acordo com os critérios valorimétricos
previstos no Plano Oficial de Contabilidade “as existências serão 
valorizadas ao custo de aquisição ou ao custo de produção.
Confrontando os algumas mercadorias constantes do inventários 
com os últimos custos de aquisição verifica-se não haver 
correspondência, como se exemplifica:

Por outro lado, confirmámos que os preços de inventário 
correspondem aos preços de venda praticados nas últimas vendas 
do ano n.

26.11.n11,5015,00Z

12.12.n9,8012,00Y

23.12.n8,5010,00X

DataPreço

Última compraPreço de inventárioMercadoria
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3.6. Configuração de exemplos de aplicação

• Quando a formulação do quesito suscita dúvidas, o 
perito deverá explicitar o modo como o interpreta e 
responder em conformidade 

Quesito: Qual o montante dos lucros auferidos pela 
empresa A, no exercício de 2006?

Resposta: No exercício de 2006 a empresa apresentou, 
conforme Declaração fiscal (Mod. 22), o resultado 
líquido, após a dedução do correspondente imposto 
sobre o rendimento (IRC), no montante de X euros. O 
resultado antes da dedução do IRC é de Y euros 
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3.6. Configuração de exemplos de aplicação

Quesito: Qual o montante dos lucros que a empresa A 
auferia antes de 2006?

Resposta: Dado que o quesito não especifica quais os 
exercícios anteriores a 2006, entendemos como pertinente 
fornecer a informação relativamente aos 3 exercícios 
anteriores. Assim, de acordo com as correspondentes 
declarações de rendimentos (mod.22) e respectivos 
registos contabilísticos, a empresa auferiu os seguintes 
resultados líquidos positivos: (valores após de dedução do 
IRC):
- Em 2005 – x euros;
- Em 2004 – y euros;
- Em 2003 – z euros.
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3.6. Configuração de exemplos de aplicação

Quesito: A máquina de imprimir destruída pelo incêndio 

ocorrido em 12.03.n tinha o valor de x euros?

Resposta: A máquina referida, foi adquirida em 23.01.n-5 por 

y euros e foi objecto de amortizações constantes de y/ano, 

pelo que o seu valor contabilístico é de z euros.
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3.6. Configuração de exemplos de aplicação

Quesito: Qual o montante facturado aos principais clientes no 

ano n?
Resposta: As vendas repartem-se pelos principais clientes, 

como segue:

Os restantes 33% das vendas repartem-se por inúmeros 
clientes.
Os valores acima descritos correspondem aos valores 
debitados durante o ano nas respectivas contas-correntes, 
deduzidos do IVA e sem consideração de eventuais 
devoluções

Clientes Vendas  % no total das 
vendas 

A xxxxx 22% 

B xxxx 18% 

C xxxx 17% 

D xxx 15% 

E xxx 5% 

Total 77% 
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3.6. Configuração de exemplos de aplicação

Confrontado com quesito para o qual não se sente 
habilitado a responder, deve explicar a situação e 
carrear elementos que entenda pertinentes.

Quesito: Quais os valores de mercados dos imóveis 
pertencentes à empresa em 31.12.n?

Resposta: O perito desconhece os valores de mercados dos 
imóveis e considera que ao mesmo devem ser apurados 
por avaliador especializado no sector imobiliário. 
Contudo, informa os imóveis propriedade da empresa e 
respectivos valores contabilísticos à data de 31.12.n:
- imóvel A, registado na CRP de…., com o valor de X ;
- Imóvel B, registado na CRP de …, com o valor de Y;
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4. Peritagem fiscal

• Artigo 116º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário (CPPT).

• “…poderá haver prova pericial no processo de 
impugnação judicial sempre que o juiz entenda 
necessário o parecer de técnicos especializados, sendo 
tal prova regulada nos termos do Código de Processo 
Civil
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4. Peritagem fiscal

• "preços de transferência" tem em vista 
determinar o lucro tributável com base em 
operações comerciais valoradas a preços de 
concorrência, pelo que os sujeitos passivos 
deverão estar em condições de demonstrar que 
as suas operações são realizadas em termos ou 
condições substancialmente idênticos aos que 
normalmente seriam contratados, aceites e 
praticados entre entidades independentes em 
operações comparáveis. (nº 1 do artigo 58º do 
CIRC)
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4. Peritagem fiscal

• Sempre que as operações sejam realizadas em 
termos ou condições diferentes, a Direcção-Geral 
dos Impostos pode proceder a correcções do 
lucro tributável, conforme prevê o n.º 11 do 
referido artigo 58º.

• Como impugnar sem recurso a perito contabilista?
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4. Peritagem fiscal

• métodos de determinação dos preços de transferência: 
- métodos unitários ou baseados nas transacções e 
- métodos globais ou baseados no lucro.

• Portaria n.º 1446-C/2001, de 21 de Dezembro, descreve 
os seguintes:
– método do preço comparável de mercado;
– método do preço de revenda minorado;
– método do custo majorado.

• métodos globais
– método do fraccionamento do lucro;
– método da margem líquida da operação.
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4. Peritagem fiscal

Portaria n.º 1446-C/2001, informação relevante:
• Descrição das funções exercidas, activos utilizados e riscos 

assumidos, quer pelo sujeito passivo, quer pelas entidades 
relacionadas envolvidas nas operações vinculadas;

• Estudos técnicos com incidência em áreas essenciais do 
negócio, nomeadamente nas de investimento, 
financiamento, investigação e desenvolvimento, mercado e 
reestruturação e reorganização das actividades;

• Definição do âmbito de intervenção das partes envolvidas;

• Estratégias e políticas do negócio, nomeadamente quanto 
ao risco, que sejam susceptíveis de influenciar a determinação 
dos preços de transferência ou a repartição dos lucros ou 
perdas das operações;
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4. Peritagem fiscal

Artigo 87º da LGT:
A avaliação indirecta só pode efectuar-se em caso de:
a) Regime simplificado de tributação, nos casos e 

condições previstos na lei; 
b) Impossibilidade de comprovação e quantificação 

directa e exacta dos elementos indispensáveis à
correcta determinação da matéria tributável de qualquer 
imposto;

c) A matéria tributável do sujeito passivo se afastar, sem 
razão justificada, mais de 30% para menos ou, durante 
três anos seguidos, mais de 15% para menos, da que 
resultaria da aplicação dos indicadores objectivos da 
actividade de base técnico-científica referidos na 
presente lei;
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4. Peritagem fiscal

Artigo 87º da LGT:…..
d) Os rendimentos declarados em sede de IRS se afastarem 

significativamente para menos, sem razão justificada, dos 
padrões de rendimento que razoavelmente possam permitir as 
manifestações de fortuna evidenciadas pelo sujeito passivo nos 
termos do artigo 89.º-A;

e) Os sujeitos passivos apresentarem, sem razão justificada, 
resultados tributáveis nulos ou prejuízos fiscais durante 
três anos consecutivos, salvo nos casos de início de 
actividade, em que a contagem deste prazo se faz do 
termo do terceiro ano, ou em três anos durante um 
período de cinco;

f) Existência de uma divergência não justificada de, pelo menos, 
um terço entre os rendimentos declarados e o acréscimo de 
património ou o consumo evidenciados pelo sujeito passivo no 
mesmo período de tributação.
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4. Peritagem fiscal

Artigo 88º da LGT:
1 – A impossibilidade de comprovação e quantificação 

directa e exacta da matéria tributável… pode resultar 
das seguintes anomalias e incorrecções quando 
inviabilizem o apuramento da matéria tributável: 

a) Inexistência ou insuficiência de elementos de 
contabilidade ou declaração, falta ou atraso de 
escrituração dos livros e registos ou irregularidades na 
sua organização ou execução quando não supridas no 
prazo legal, mesmo quando a ausência desses elementos 
se deva a razões acidentais;

b) Recusa de exibição da contabilidade e demais 
documentos legalmente exigidos, bem como a sua 
ocultação, destruição, inutilização, falsificação ou 
viciação; 
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4. Peritagem fiscal

Artigo 88º da LGT:
b) Recusa de exibição da contabilidade e demais 

documentos legalmente exigidos, bem como a sua 
ocultação, destruição, inutilização, falsificação ou 
viciação; 

c) Existência de diversas contabilidades ou grupos de 
livros com o propósito de simulação da realidade
perante a administração tributária e erros e inexactidões 
na contabilidade das operações não supridos no prazo 
legal.

d) Existência de manifesta discrepância entre o valor 
declarado e o valor de mercado de bens ou serviços, 
bem como de factos concretamente identificados através 
dos quais seja patenteada uma capacidade contributiva 
significativamente maior do que a declarada
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4. Peritagem fiscal

Artigo 349º do Código Civil:
Presunções são as ilações que a lei ou o julgador tira de 
um facto conhecido para firmar um facto desconhecido

Artigo 90º da LGT – exemplos de elementos a ter em conta:
a) As margens médias do lucro líquido sobre as vendas e 

prestações de serviços ou compras e fornecimentos de 
serviços de terceiros; 

b) As taxas médias de rentabilidade de capital investido; 
c) O coeficiente técnico de consumos ou utilização de 

matérias primas e outros custos directos; 
d) Os elementos e informações declaradas à administração 

tributária, incluindo os relativos a outros impostos e, bem 
assim, os relativos a empresas ou entidades que tenham 
relações económicas com o contribuinte; 
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4. Peritagem fiscal

Artigo 90º da LGT – exemplos de elementos a ter em conta:
…
e) A localização e dimensão da actividade exercida; 
f) Os custos presumidos em função das condições 

concretas do exercício da actividade; 

g) A matéria tributável do ano ou anos mais próximos que se 
encontre determinada pela administração tributária. 

h) O valor de mercado dos bens ou serviços tributados.
i) Uma relação congruente e justificada entre os factos 

apurados e a situação concreta do contribuinte.
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4. Peritagem fiscal

Nº 2 do artigo 90º:
“No caso de a matéria tributável se afastar significativamente
para menos, sem razão justificada, dos indicadores 
objectivos de actividade de base técnico-científica, a sua 
determinação efectua-se de acordo com esses indicadores”.

Nota: até à data não foram publicados os indicadores de actividade 
de base técnico-científica
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4. Peritagem fiscal

Nº 4 do artigo 77º da LGT:
a decisão da tributação pelos métodos indirectos
especificará:
– os motivos da impossibilidade da comprovação e 

quantificação directas e exacta da matéria tributável, ou

– descreverá o afastamento da matéria tributável do 
sujeito passivo dos indicadores objectivos da actividade 
de base científica, ou 

– fará a descrição dos bens cuja propriedade ou fruição a lei 
considerar manifestações de fortuna relevantes, ou 

– indicará a sequência de prejuízos fiscais relevantes, e 
– indicará os critérios utilizados na avaliação da matéria 

tributável
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4.1 Os peritos na Lei Geral Tributária

Artigo 91º da LGT:
Contribuinte pode solicitar a revisão da matéria tributável
fixada por métodos indirectos:

– em requerimento fundamentado dirigido ao órgão 
da administração tributária, 

– a apresentar no prazo de 30 dias contados a partir 
da data da notificação da decisão, e 

– contendo a indicação do perito que o representa 

A lei não impõe quaisquer qualificações ao perito do 
contribuinte (TOC?,  ROC?,  Advogado?)
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4.1 Os peritos na Lei Geral Tributária

• Administração tributária designará um perito da 
administração tributária que preferencialmente não 
deve ter tido qualquer intervenção anterior no processo e 
marcará uma reunião entre este e o perito indicado pelo 
contribuinte.

• O contribuinte pode requerer a nomeação de perito 
independente, igual faculdade cabendo ao órgão da 
administração tributária. (nº 4 do artigo 91º da LGT) 
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4.1 Os peritos na Lei Geral Tributária

• “O procedimento de revisão da matéria colectável assenta 

num debate contraditório entre o perito indicado pelo 
contribuinte e o perito da administração tributária, com 

a participação do perito independente, quando houver, e 

visa o estabelecimento de um acordo, nos termos da lei, 

quanto ao valor da matéria tributável a considerar para 

efeitos de liquidação. (nº 1 do artigo 92º da LGT)
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4.1 Os peritos na Lei Geral Tributária

• Havendo acordo entre os peritos, o tributo será liquidado 
com base na matéria tributável acordada;

• Em caso de alteração da matéria inicialmente fixada, o 
acordo deverá fundamentar a nova matéria tributável 
encontrada. 

• Na falta de acordo, o órgão competente para a fixação da 
matéria tributável resolverá, de acordo com o seu prudente 
juízo, tendo em conta as posições de ambos os peritos. 

• Se intervier perito independente, a decisão deve 
obrigatoriamente fundamentar a adesão ou rejeição, total 
ou parcial, do seu parecer. 



81

4.1 Os peritos na Lei Geral Tributária

• No caso de o parecer do perito independente ser 
conforme ao do perito do contribuinte e a 
administração tributária resolver em sentido diferente, a 
reclamação graciosa ou impugnação judicial têm efeito 
suspensivo, independentemente da prestação de garantia 
quanto à parte da liquidação controvertida em que 
aqueles peritos estiveram de acordo. (nº 8 do artigo 92º)
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4.1 Os peritos na Lei Geral Tributária

• a impugnação judicial dos actos tributários com base em 

erro na quantificação da matéria tributável ou nos 

pressupostos de aplicação de métodos indirectos 

depende de prévia apresentação do pedido de revisão

da matéria tributável, (nº 1 do artigo 117º CPPT) 
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4.1 Os peritos na Lei Geral Tributária

N º 8 do artigo 91º: 
“o sujeito passivo que apresente pedido de revisão da 
matéria tributável não está sujeito a qualquer encargo 
em caso de indeferimento do pedido…”,

“9 -Poderá ser aplicado ao sujeito passivo um agravamento 
até 5% da colecta reclamada quando se verificarem 
cumulativamente as seguintes circunstâncias:

a) Provar-se que lhe é imputável a aplicação de métodos 
indirectos;

b) A reclamação ser destituída de qualquer fundamento;

c) Tendo sido deduzida impugnação judicial, esta ser 
considerada improcedente”.
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4.1 Os peritos na Lei Geral Tributária

• Nº 14 do artº 91º da LGT)

• as correcções meramente aritméticas da matéria 

tributável resultantes de imposição legal e as questões 
de direito, salvo quando referidas aos pressupostos 
de determinação indirecta da matéria tributável, não 
estão abrangidas pelo pedido de revisão.

> Perito discute questões de direito.
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4.1 Os peritos na Lei Geral Tributária

Perito independente:
– é sorteado entre as personalidades, constantes de 

listas distritais,

– especialmente qualificados no domínio da 
economia, gestão ou auditoria de empresas,

– exercer actividade há mais de 10 anos. 
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4.1 Os peritos na Lei Geral Tributária

• A remuneração do Perito independente é encargo de 
quem solicitou a sua intervenção no processo.

• Regulada na Portaria n.º 78/2001, de 8 de Fevereiro:

1.º Em cada procedimento de revisão da matéria tributável, 
o perito independente nomeado auferirá uma 
remuneração correspondente a 3% do valor contestado, 
quer este consista em matéria tributável, quer em 
imposto, no mínimo de 100 000$00 e no máximo de 
500.000$00.
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4.1 Os peritos na Lei Geral Tributária

• Do Ofício-Circulado 60030/2003, de 25 de Junho,:

1. A base de cálculo da remuneração do perito 
independente deverá corresponder à soma algébrica 
dos valores da matéria tributável contestada em sede 
de impostos sobre o rendimento e do valor do imposto 
sobre o valor acrescentado contestado.

2. É obrigatório que o sujeito passivo indique, no 
requerimento em que solicita a abertura do 
procedimento de revisão da matéria tributável, qual o 
valor contestado…..
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4.1 Os peritos na Lei Geral Tributária

• Transmissão de imóveis 
– Artigo 58º - A do Código do IRC

• O procedimento de revisão previsto nos artigos 91º e 
92º da LGT, com as necessárias adaptações, é
igualmente aplicável quando se pretende fazer prova 
de que o preço efectivamente praticado nas 
transmissões de direitos reais sobre bens imóveis 
foi inferior ao valor patrimonial tributário que serviu 
de base à liquidação do imposto municipal sobre as 
transmissões onerosas de Imóveis (IMT). 
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4.1 Os peritos na Lei Geral Tributária

Nº 2 do artigo 58º - A Código do IRC:
“Sempre que, nas transmissões onerosas previstas no 
número anterior, o valor constante do contrato seja 
inferior ao valor patrimonial tributário definitivo do 
imóvel, é este o valor a considerar pelo alienante e 
adquirente, para determinação do lucro tributável. 
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4.1 Os peritos na Lei Geral Tributária

E o nº 3 do artigo 58º - A:
3 -Para aplicação do disposto no número anterior:
a) O sujeito passivo alienante deve efectuar uma 

correcção, na declaração de rendimentos do exercício a 
que é imputável o proveito obtido com a operação de 
transmissão, correspondente à diferença positiva entre 
o valor patrimonial tributário definitivo do imóvel e o 
valor constante do contrato; 

b) O sujeito passivo adquirente, desde que registe 
contabilisticamente o imóvel pelo seu valor patrimonial 
tributário definitivo, deve tomar tal valor para a base de 
cálculo das reintegrações e para a determinação de 
qualquer resultado tributável em IRC relativamente ao 
mesmo imóvel.
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4.1 Os peritos na Lei Geral Tributária

• Esta correcção não é aplicável se o sujeito passivo fizer 
prova de que o preço efectivamente praticado nas 
transmissões de direitos reais sobre bens imóveis foi 
inferior ao valor patrimonial tributário, 

• mediante requerimento dirigido ao director de finanças 
competente e apresentado em Janeiro do ano seguinte 
àquele em que ocorreram as transmissões, caso o valor 
patrimonial tributário já se encontre definitivamente 
fixado, ou nos 30 dias posteriores à data em que a 
avaliação se tornou definitiva. 

• Este requerimento origina um procedimento que se 
rege pelos artigos que regulam o pedido de revisão da 
fixação por métodos indirectos (nº5 do artigo 129º do 
CIRC).
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4.1 Os peritos na Lei Geral Tributária

• A demonstração do preço passa por demonstrar que os 
custos de construção foram inferiores aos fixados na 
Portaria a que se refere o n.º 3 do artigo 62.º do Código 
do Imposto Municipal sobre Imóveis, conforme exigência 
contida no nº 2 do artigo 129º do CIRC.

– Perito contabilista 
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4.2 Configuração de exemplos de aplicação

Exemplo 1:
• A vendeu a B 10 000 acções da C pelo valor nominal de 1 euro 

cada acção. 
• A inspecção tributária alegou a existência de relações especiais 

entre as sociedades A e B e corrigiu o valor de vendas das 
acções para 1,32 euros 
– Balanço da empresa C

160 000160 000

28 000Dívidas a terceiros

PASSIVO
132 000Capital próprio10 000Depósitos bancários

4 000Resultado líquido30 000Dívidas de terceiros

28 000Reservas30 000Existências

100 000Capital90 000Imobilizações corpóreas

ValorCAPITAL PRÓPRIOValorACTIVO
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4.2 Configuração de exemplos de aplicação

Quesito: O valor das acções da empresa C, em 31.12.n, 
era de 1,32 euros cada ?

Resposta
- A elaborar pelo formando;

(Ver resposta possível no manual)
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4.2 Configuração de exemplos de aplicação

Exemplo 2:
– Vendas: 2 600 000

• Vinhos 1 800 000
• Espumantes 800 000

– Compras 2 500 000
– Existências iniciais 250 000
– Existências finais 300 000

• Custo das mercadorias vendidas = 2 450 000
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4.2 Configuração de exemplos de aplicação

15,1Margem média  

18,88,2016-Dez9704056,9029-Nov456Espumante Z

27,314,006-Dez97035411,0029-Nov250Espumante Y

5,19,204-Out9702648,7521-Set7656Vinho C 

21,67,6023-Dez9701776,2523-Set321Espumante X

9,67,4010-Jun9703746,7519-Abr5424Vinho B

8,07,9619-Abr9702047,3720-Mar3224Vinho A

%PreçoDataNúmeroPreçoDataNúmeroArtigos

MargemDocumento de vendaDocumento de compra

Amostragem efectuada pela Inspecção tributária
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4.2 Configuração de exemplos de aplicação

A Administração tributária determina:

- Vendas presumidas = 2 819 950 (2 450 000 x 1,151).

-Acréscimo à matéria colectável de IRC: 219 950
(2 829 950 – 2600 000);

- IVA em falta: 46 189,5 (219 950 x 21%). 
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4.2 Configuração de exemplos de aplicação

-Formule uma hipótese de trabalho, por parte do perito

- Ver hipótese desenvolvida no manual

22,56Margem média  

18,88,2016-Dez9704056,9029-Nov456Espumante Z

27,314,006-Dez97035411,0029-Nov250Espumante Y

21,67,6023-Dez9701776,2523-Set321Espumante X

7,57Margem média

5,19,204-Out9702648,7521-Set7656Vinho C 

9,67,4010-Jun9703746,7519-Abr5424Vinho B

8,07,9619-Abr9702047,3720-Mar3224Vinho A

%PreçoDataNúmeroPreçoDataNúmeroArtigos

MargemDocumento de vendaDocumento de compra
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4.2 Configuração de exemplos de aplicação

A margem média ponderada é de 12,2 %
(7,57 x 69,2 % + 22,56 x 30,8 %)

As vendas presumidas seriam, no máximo, de 2 748 900
(2 450 000 x 1,122)

• O número diminuto de artigos que compõem a amostra 
será representativa da actividade?

• Várias vendas respeitam ao mês de Dezembro, que 
concentra as vendas destes artigos e, provavelmente, com 
melhor margem? 

• Quebras? Descontos excepcionais?
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4.2 Configuração de exemplos de aplicação

Exemplo 3
a) Dados recolhidos da contabilidade:
- Compras de Mercadorias:

- Mercado nacional 1 200 000
- Mercado intracomunitário 2 900 000
- Outros mercados 1 100 000

- Vendas de Mercadorias:
- Mercado nacional 5 200 000
- Mercado intracomunitário 800 000

- Prestações de serviços (mercado nacional) 300 000
- Existência inicial de mercadorias 190 000
- Existência final de mercadorias 220 000
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4.2 Configuração de exemplos de aplicação

b) Ao proceder à verificação aritmética dos valores de 
existências, a inspecção tributária verificou que a 
empresa havia sobreavaliado o inventário inicial em 
20.000 e subavaliado o inventário final em 15.000.

c) O gerente informou que, por regra, os produtos são 
comercializados com uma margem sobre o preço de 
custo de:

- 25%, no mercado nacional;

- 15%, no mercado intracomunitário
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4.2 Configuração de exemplos de aplicação

Margem bruta contabilística = 16,1 % (830 000/ 5 170 000)

Margem bruta ponderada, segundo informação da gerência.
Repartição de Vendas:

Vendas - Mercado nacional 5 200 000    86,7 %
Vendas - Mercado intracomunitário 800 000    13,3 %

Margem bruta ponderada = 23,7% (25%x86,7% + 15%x13,3).

Vendas presumidas = 6 395 290 = 5 170 000 x 1, 237.

- Acréscimo à matéria colectável de IRC: 395 290 
(6 395 290 – 6 000 000);

- IVA em falta: 83 010,90 (395 290 x 21%).
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4.2 Configuração de exemplos de aplicação

Hipótese de trabalho
• Elabore o pedido de revisão da empresa, ao abrigo do 

artigo 91º da LGT, verificando a justeza dos cálculos do 
relatório de inspecção e configurando situações para 
justificar a justeza da margem contabilística, tais como: 

• a informação dada pela gerência foi genérica e não 
atendeu ao desconto de 10% que é sempre concedido a 
2 clientes, a quem se facturou 2 320 000;

• Quaisquer outras situações típicas do sector.


