
 

 

N/REF. 135/10                                             Angra do Heroísmo, Setembro de 2010 

 

Assunto:  SSIIMMPPLLIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDAASS  NNOORRMMAASS  EE  IINNFFOORRMMAAÇÇÕÕEESS  CCOONNTTAABBIILLÍÍSSTTIICCAASS  DDAASS  MMIICCRROOEENNTTIIDDAADDEESS.. 
 

 

 

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento a publicação da Lei nº 35/2010, de 2 de Setembro, que vem estabelecer um 

regime especial simplificado das normas e informações contabilísticas em vigor aplicáveis às designadas 

microentidades. 

 

Deste modo, consideram-se microentidades as empresas que, à data do balanço, não ultrapassem dois dos 

seguintes limites: 

a) Total do balanço: €.: 500 000; 

b) Volume de negócios líquido: €.: 500 000; 

c) Número médio de empregados durante o exercício: 5 (cinco). 

 

Mais informamos que as microentidades ficam dispensadas da aplicação das normas contabilísticas previstas 

no Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho, e que devem passar a adoptar normas contabilísticas 

simplificadas que serão objecto de regulamentação. 

 

No caso das entidades que não ultrapassem os limites acima mencionados, estão dispensadas da entrega dos 

anexos L, M e Q da informação empresarial simplificada (IES). 

 

No entanto, chamamos a sua atenção que se à data do balanço, uma empresa ultrapassar dois dos três 

limites supramencionados, em dois anos consecutivos, esta deixa de beneficiar de dispensa. 

 

As microeempresas podem optar pela aplicação das normas contabilísticas previstas no Decreto-Lei n.º 

158/2009, de 19 de Julho, sendo esta opção exercida na declaração periódica de rendimentos a que se refere 

a alínea b) do n.º 1 do art. 117.º do Código do IRC. 



 

 

As normas contabilísticas simplificadas, a que se refere o art. 3.º do presente diploma, são objecto de 

regulamentação específica a aprovar pelo Governo, no prazo de 45 dias a contar da publicação da presente 

lei. 

 

O presente diploma entrou em vigor a 3 de Setembro de 2010 e não dispensa a leitura do diploma legal que 

pode ser consultado em www.dre.pt ou através do site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1285081901.pdf. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 


