
 

N/REF. 81/11                                                     Angra do Heroísmo, Maio de 2011 

 

Assunto:  DDEEDDUUÇÇÃÃOO  PPEELLAASS  SSOOCCIIEEDDAADDEESS  CCOOMMEERRCCIIAAIISS  DDEE  PPRREEJJUUÍÍZZOOSS  FFIISSCCAAIISS. 

 

 

Caro Associado, 

 

Sabia que agora é necessária Certificação Legal das Contas para dedução de prejuízos 

Fiscais? 
 

 

Trazemos ao seu conhecimento a publicação do Diário da República do Portaria n.º 111-A/2011, de 18 de 

Março, que vem estipular que a dedução pelas sociedades comerciais, de prejuízos fiscais em dois períodos 

de tributação consecutivos fica dependente, no 3.º ano, de certificação legal das contas nos termos e 

condições a definir em portaria. 

 

A certificação tem como propósito reforçar o combate à fraude e evasão fiscal, designadamente através da 

manipulação da contabilidade das empresas, que veio a subordinar-se a dedução de prejuízos fiscais à 

certificação legal das contas por um revisor oficial de contas (ROC). 

 

Trata-se assim, de uma solução que visa pôr termo ao aproveitamento abusivo de prejuízos fiscais, 

reforçando a inspecção sobre as empresas e a responsabilização do respectivo órgão de gestão na 

elaboração das suas contas, contando-se com a intervenção dos Revisores Oficiais de Contas, enquanto 

garantes da legalidade, não apenas para certificar as contas do ano em que se vai proceder à dedução dos 

prejuízos fiscais, mas também para realizar trabalhos adicionais com a finalidade de confirmar a 

razoabilidade do montante dos prejuízos fiscais acumulados que se pretendem deduzir. 

 

Assim, a certificação é aplicável a todas as sociedades comerciais cujas contas não se encontrem sujeitas a 

certificação legal, nos termos da legislação aplicável.  

 

Ficam excluídas da certificação, as sociedades comerciais que sejam qualificadas como microentidades, e 

cujo prejuízo fiscal deduzido, nos últimos dois exercícios, seja inferior a €.: 150.000.00 

 

 



 

A certificação legal das contas é efectuada pelo ROC, devendo este no seu âmbito: 

a) Certificar as contas relativas ao ano em que se pretende deduzir o prejuízo; 

b) Realizar um trabalho específico sobre a razoabilidade do montante do prejuízo fiscal acumulado, 

adoptando para o efeito normas relativas a trabalhos com finalidade especial. 

 

Para efeitos da alínea b), o âmbito e extensão do trabalho com finalidade especial são objecto de normas ou 

orientações a emitir pela Ordem dos ROC. 

 

A certificação não se considera verificada nos casos em que o ROC: 

a) Emita escusa de opinião ou opinião adversa sobre as contas, em resultado da intervenção a que se 

refere a alínea a) supramencionada, ou; 

b) Conclua pela irrazoabilidade do montante do prejuízo fiscal acumulado ou pela impossibilidade de 

confirmar a sua razoabilidade, em resultado da intervenção prevista na alínea b), acima mencionada. 

 

Sempre que o revisor oficial de contas conclua pela existência de distorções que afectem parcialmente o 

montante do prejuízo acumulado, tais distorções podem dar lugar a correcção pela administração fiscal do 

montante do prejuízo fiscal dedutível. 

 

As sociedades comerciais que careçam da intervenção de um ROC para efeitos da dedução de prejuízos 

fiscais, solicitam à Ordem dos Revisores de Oficiais de Contas, até ao final do mês de Março do ano em que 

pretendam exercer o direito à dedução, a nomeação oficiosa de revisor oficial de contas. 

 

Após a solicitação pela sociedade comercial, a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas procede à nomeação 

do ROC, no prazo de 15 dias, em conformidade com os procedimentos aplicáveis por esta no âmbito da 

nomeação oficiosa de revisores. 

A presente circular não dispensa a leitura do diploma, que pode consultar em www.dre.pt ou no site desta 

Câmara do Comércio, através do link: http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1306148116.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 

  


