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Circular nº 04/2016 
 
6 de janeiro de 2016 

 
 
 

 

 

Assunto: As novas obrigações do inventário permanente a partir de 01/01/2016 

 

 

Caros Associados, 

 

O Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho, transpôs para a ordem jurídica interna a Diretiva 

n.º 2013/34/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho, relativa às demonstrações 

financeiras anuais, às demonstrações financeiras consolidadas e aos relatórios conexos de certas 

formas de empresas. 

 

A Diretiva transposta foi adotada no âmbito de um conjunto de iniciativas europeias que, 

reconhecendo o papel significativo das pequenas e médias empresas na economia da União 

Europeia, têm apelado à adoção de medidas com vista à redução do peso global da regulamentação, 

nomeadamente a redução da carga burocrática, tendo em vista o aumento da produtividade destas 

empresas. 

 

No entanto, pese embora a proclamada intenção de redução dos encargos administrativos, o 

diploma introduziu uma alteração que irá provocar acréscimos significativos de encargos para as 

pequenas e médias empresas. Referimo-nos às alterações em matéria de obrigatoriedade de adoção 

do inventário permanente, sendo que tal obrigação não decorre da Diretiva e também não se tem 

conhecimento que órgãos de normalização contabilística de outros países tenham imposto idêntica 

obrigação, que, aparentemente, é mais fiscal que contabilística. 
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Com efeito, o legislador consegue, num diploma que deveria incluir medidas para evitar encargos 

administrativos desproporcionados para as empresas, fazer, neste aspeto, exatamente o contrário. 

 

Nos termos da atual redação do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho, dada pelo 

referido Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho, com uma subtil alteração, alarga-se 

deliberadamente o universo de entidades que ficam sujeitas à obrigatoriedade de manter um 

inventário permanente, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2016. 

 

Ora, os limites para qualificação como microentidade são manifestamente inferiores, o que implica 

que mais empresas fiquem sujeitas a esta obrigação, e que patenteamos no quadro seguinte: 

 

 

 

De todo o modo, subsiste ainda a dispensa de utilização de inventário permanente, entre outras, 

para as entidades que prossigam atividades com pontos de vendas a retalho que, no seu conjunto, 

não apresentem, no período de um exercício, vendas superiores a € 300.000,00 nem a 10% das 

vendas globais da respetiva entidade, e cuja atividade predominante consista na prestação de 

serviços, considerando-se como tais as que apresentem, no período de um exercício, um custo das 

mercadorias vendidas e das matérias consumidas que não exceda € 300.000,00 nem 20% dos 

respetivos custos operacionais. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

A Direcção da APIRAC 


