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Os impostos diferidos
e a consolidação de conta
(l .A.S. 12 e D.C.28)

Introdução

Os impostos diferidos visam
atenuar/eliminar a diferença exis-
tente entre resultados contabilís-
ticos e resultados fiscais.

Resultado contabitístico e resul-
tado fiscaI são duas grandezas dis-
tintas. O resultado contabilístico é
obtido através da contabilidade,
fazendo-se o seu aouramento na
demonstração de resultados, en-
quanto que o resultado fìscal é

obtido a partir do resultado con-
tabitístico, sendo para o efeito efe-
ctuadas correcções, acréscimos e

deduções, em conformidade com
as disposições do C.l.R.C. - Código
do lmposto sobre o Rendimento
das Pessoas Colectivas.

A diferença entre estes dois re-

- fusões de empresas
- consolidação de batanços e demonstrações

resuftados

Equivalência patrimonial

Nos termos do disposto no nq 7 do artigo rSq
C.l.R.C., Código do lmposto sobre o Rendime-
das Pessoas Colectivas, os custos e prove:
contabilizados no âmbito da aplicação do métc
da equivalência patrimoniaI não relevam p"
efeitos fiscais, peto que terão que ser acrescic:
(custos) ou deduzidos para efeitos de apuram=
to do Iucro tributável.

De acordo com o disposto no C.|.R.C. os orovei::
relativos a pafticipações financeiras apenas s,
tributados quando são recebidos (dividendos).

lmpostos diÍeridos
e concentração de empresas

Em conformidade com as disposições da l.A
n (lnternational Accounting Standard), no ã-
bito da concentração de empresas, verifica-se ,

contabitização de impostos diferidos, quando :,
activos e passivos são valorizados com base -:
justo vator e este é diferente do valor que reg :
tavam nas sociedades anteriormente à conce-
tração (valor contabitístico). O diferenciaI entre -

justo valor e o valor contabitístico não rete, .

para efeitos fiscais, originando uma diferen:,
temporária que dá origem a impostos diferidc,
activos ou oassivos.

De acordo com o disposto no ne r9 da l.A.S r:
os impostos diferidos referentes àquelas dÌfere-

ças temporárias são afectas ao goodwill, e no c;
so de serem positivas aumentam o seu valor (c-
goodwilt) e no caso de negativas diminuem.

Esta opção é discutívet, pois nos casos de ir
postos diferidos referentes a situações em que -
justo valor dos activos é superior ao seu valor co.-
tabitístico, significa estar a aumentar aÌnda mais -

goodwill e amoftizar activos sem ter em atenção 'vida útit estimada dos etementos patrimoniais .
que respeitam.

Seria preferível imputar este imposto diferid:
aos actÌvos e passivos a que respeitam, send:
transferidos para resultados de acordo com a res-
pectiva vida útit.

CARTOS ANTONIO ROSA LOPES

ROC n" 645

0s impostos diferidos
visam atenuar/eliminar

a diÍerença existente
entre resultados
contabilísticos

e resultados Íiscais

sultados deve-se à existência de diferenças tem-
pestivas, temporárias e permanentes.

As diferenças permanentes correspondem a
c u stos e p rove itos co n ta b i lísti cos
que não são considerodos paro
efeitos fìscais (vg. Multas, etc).

As diferenços tempestivos cor-
respondem a diferenças existen-
tes entre resultados contabìlísti-
cos e fiscais que se orìginam num
período e revertem num ou maìs
períodos subsequentes (vg. Pro-
visões, omortizoções extraordi-
n d ri as, m oì s -valì os fì scais, etc).

As diferenços temporârias são
dìferenças entre o base tributdria
de um octìvo ou passivo e a suo
quantia escrÌturada no balonço.

Todas as diferenços tempestì-
vas são diferenças temporórias.

Daquelas diferenças somente
as tempestìvas e temporárias

contabilização de impostos diferi-dão origem à

oos.
No âmbito da consolidação de contas a contabi"

lização de impostos diferidos verifìca-se nas se-
guintes situações:

- equiva[ência patrimonial
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- lirectriz Contabitística ns z8 (nq 38), retativa-

-:-.3 â esta questão refere que "devem ser re-
: - - -:cidos activos por impostos diferidos ou
: . :: vos por impostos diferidos relativamente ao

= - - hecimento de activos e passivos no momen-
: -' aquisição das participações integradas em
- - -:ntrações empresariais, quando os valores

r:- - ,bilísticos utilizados na consolidação forem
r: -.-:ntes das respectivas quantias retevantes
: , '' a tributação. A escrituração dos passivos por
-:-stos diferidos e dos activos por impostos
: '.- los deve ser efectuada por contrapartida da
-:' :a "Diferenças de consolidação (goodwil[)"

3codwìll

acordo com as disposições da l.A.S.rz o good-
respectiva amortização não originam quais-
ïpostos diferidos (nq zr e 66 do l.A.S.rz), já

=ste valor é um resíduo.
:= ativamente a esta questão, é questionável a

:'- . - assificação como resíduo, já que nas opera-
:-.. le concentração de empresas assume vatores
:., :rte significativos. Quando muito será um "re-
-'-.scente" contabilístico não imputável a ele-
-:-:ls patrimoniais corpóreos, mas que normal-
-: - .: assume valores materialmente retevantes.

- lirectriz Contabilística ns z8 seguiu idêntica
: =-:ação, referindo que "opesor de o trespasse
: . -:tuill) ter umo base tributável nula, jd que a
..--::tÌva amortização não é fiscolmente dedutí
';- 'io se admite o registo de qualquer possivo
; -' -ipostos diferidos, umo vez que tal reconhe-

- -:^to implìcario um oumento simultôneo do vo-
a -t tresposse, o que openos contribuíria pora

-- :esnecessdrio empolamento do actìvo e do
: : : : /o (nQ zr da D.C. z8)"

solução:

Registo da quota-parte dos resultados de "A"
4 1 12 Investimentos financeiros em associadas

a 782 Ganhos financeiros - emoresas associadas

Registo dos impostos diferidos referentes ao lançamento 1)

862 lmposto s/ rendimentos - imposto diferido
a 2762 Acrêscimos e diÍerimentos - impostos diferidos passivos

Recebimento dos dividendos no decorrer do ano N+1

12.1 Deoósitos à ordem - Banco "N"
a 41 12 Investimentos financeiros em associadas

Regularização dos impostos diferidos referente ao lançamento 3)

2762 Acréscimos e diferimentos - impostos diÍeridos passivos
a 862 lmposto s/ rendimento - impostos diferidos
a 59 Resultados transitados

Registo da quota-pade dos resultados do ano "N+1 "

682 Perdas financeiras - empresas associadas
a 41 12 Investimentos financeiros em associadas

Registo dos impostos diÍeridos referentes ao lançamento 5)

2761 Acréscimos e diferimentos - impostos diferidos activos
a 862 lmposto s/ rendimento - impostos diferidos

Consolidação de contas - eliminoção de resulta-
dos internos contidos em elementos potrimoniois

Nos termos do disposto no ns 4 e rr do Apêndi-
ce A) do l.A.S. rz, a eliminação de resultados in-
ternos contidos em elementos patrimoniais acti-
vos (imobilizados e stocks) não deve ser objecto
de tratamento contabitístico ao nível dos imoostos
diferidos.

De salientar no entanto que o referido Apêndice
não faz parte da l.A.S.rz, pelo que fica-se sem sa-
ber efectivamente quaI o procedimento recomen-
dado a adoptar.

A Directriz Contobilística ne 28, relativamenre a
esta questão não seguiu a mesma orientação da
LA.S. rz. De acordo com o ne 39 da D C. 28, a eli-
minação de resultados internos contidos em ac-
tivos origina o registo de impostos diferidos.

Seguidamente apresentam-se pequenos exemptos
práticos teóricos referentes às matérias analisadas.

Casos práticos

Caso prático1) - Equivalência patrimonial

A empresa "M" detém uma participação de 4oolo
na sociedade "A", que em 3r/rz/N registou um
resultado positivo de 3oo.

No decorrer do ano N+r a empresa "A" distri-
buiu divídendos no valor de 1oo, e no finaI daque-
le ano (N+r) apurou um resuttado negativo de 5o.

Pretende-se:
Contabilização no diário analítico da sociedade

"A" dos factos anteriormente referidos, registan-
do os respectivos impostos diferidos.

Nota: Admita uma taxa de IRC de 3o%.

Crédito Débito

36

40

12

24
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40

36
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Gaso prático 2) - Fusão empresas [baseado no exo do no 68 e exo no3 do Apêndice A) - 1.A.S,12'

Em or.or.N, a empresa "A" fundiu-se com a empresa "B", porìncorporação de "B" em "A".
No quadro seguinte apresentam-se as demonstrações financeiras (batanço e demonstração de-=

tados), que serviram de base à fusão.

IilIïïANILIilEilL

482

lmobilizações corpóreas
Amort. acum. imob.

.A'

700

-400

(BD

300

-1 45 51

CAP. PRÓPRF E PASSIVO ttArr

CAPITAL PROPRIO

Capital

300 155 Reservas tcu l'
Mercadorias 190 124

Clientes 250 210
à ordem 10 0

22

26 Outros devedores e credores

ÏOTAL ACTIVO TOTAL C. P. e PASSIVO

O capital da empresa "A" encontra-se representado por 3oo acções de vator nomina[ 1, e a em:'
foi avatiada em Z5o.

A empresa "B" foi avaliada em 6oo, com base no justo valor e o seu capital social encontra-se r::
sentado por 2oo acções de valor nominal de r.

No quadro seguinte apresenta-se a discriminação das diferenças de avaliação dos elementos:.
moniais referentes à sociedade "8":

B - Valor contabilístico DiÍerença A - 3

TOTAL C. PROPRIO

PASSIVO

Fornecedores

450 :'*l

200 '-
100

lmobilizações corpóreas

Mercadorias

Clientes

Fornecedores

Outros devedores e credores

270

174

2't0

- 120

-30

155

tlq

210

- 120

Pretende-se:
Lançamentos de concentração na sociedade "A".
Admita uma taxa de IRC de 4oo/o.

Resolução

Goodwillde "8"

Diferença de aquisição [DA] : preço de aquisição-
- vator da situação tíquida : 6oo - 369: z3t

Dif"s avaliação = 135

DrF', AOUTSTÇÃO [DA]= 231

Goodwill = ? [96 = 231 - 135]

De acordo com o nQ r9 da l.A.S. rz as diferenças
temporárias são afectas ao goodwill, pelo que o
seu valor corrigido é de r5o -- 96 + o,4X t35.

369

- Valor contabitístico unitários das acções
sociedade "A"

Capital próprio

ïomL

N'acções

750

= 2.Í
300

- Valor de transferência da sociedade "B" = 6c":

- Ns de acções da sociedade "A" a atribuir à s:-
ciedade "8", aumentando-se o capital da s:-
ciedade "A.

600

= 240 acções com valor nominal 1

2,5

0 capital da sociedade "A" é aumentado em 2- -

- Relação de troca das participações

Aumento capital 240

= 

- 

= 1.2 ,= CoeÍiciente de trc

341 nM &ffiPll'24
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lnçamentos

Subscrição de acções de "4" por "B"

2684 Fusão de "4" com "8"

a 51 Capital

a 54 Prémios de emissão de acções/quotas

a

435 imobilizações incorpóreas - goodwill

26 Outros devedores e credores

42 lmobilizaçoes corpóreas

32 Mercadorias

Integração dos activos e passivos de "B" em "4"

42 lmobilizaçõesCorpóreas

32 Mercadorias

21 Clientes

435 lmobilizações incorpóreas - goodwill

482 Amorlizações acumuladas de imo. corp.

22 Fornecedores

26 Outros devedores e credores

2684 Fusão de "4" com "8"

Fusão "A" com "8"
lmobilizações incorpóreas (goodwill)

lmobilizações

Amort. acum. imob. corpóreas

Mercadorias

Deoósitos à ordem
TOTAL ACTIVO

CAPITAL PRÓPRIO

Reservas

TOTAL CAPITAL

Fornecedores

Outros devedores e credores

TOTAL CAPITAL PASSIVO

[0ruïABrLrilA[t

4r)

20

240

360

AÍectaÇão dos impostos diferidos relacìonados com diferenças temporárias ao goodwill

12

54=46+20-12
12=30x0,4
46=115x0,4
20=50x0,4

66

415

174

210

96

145

120

30

600

895

,2

L=2

415 3) 46 1.069

2) 145 -545

2) 174 3)

12 21 30 118

1 .561 1 .561 1 .488

ui u,rfl 2004

TOTAL CAPITAL PROPRIO e PASSIVO

r:,' i lìJ; ï'
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Caso prático 3. - Consolidação demonstrações Íinanceiras

Em or/or/N-2 a empresa "M" adquiriu por45o uma participação na sociedade"F", representando --
percentagem de participação de 6o%.

Situação líquida de "F" à data da aquisição:
Capital 400
Reservas 100

500

Discrição das diferença de avaliação (rooo/o)

lmobilizações corpóreas

Goodwill

450

Diferença de consolidação:
Preço de aquisição 450

(-) Valor da quota-pade da S.L.(.) -300

_1_T-

(.) S.L. = situação líquida

Justo Valor (1) Valor Contabil. (2) Dif (1)-(2) Vida úB

10 anc-=

5 anos

0 450 CAPITAL PROPRIO

Capital

482

4111 lnvestimentos financeiros

lmobilizaçoes corpóreas

Amort. acum. imob. corpóreas

1 .400 700 2.100 88 Resultados liquidos

Mercadorias 600 450 1.050

Clientes 850 500 1.350

Depósitos à ordem 100 50 150

TOTAL ACTIVO 3.400 1:700

612 Custo mercadorias vendìdas 6.300 3.000 9.300 711

1.900 1 .000 2.900

-500 -300 -800 57 Reservas

32

21

12

TOTAL C. PROPRIO

PASSIVO

22 Fornecedores

TOTAL C.P. e PASSIVO

Vendas de mercadorias

Proveitos e g. extraordinários

1.700 800 2.5c:

3.400 1.700

0 40 .:-:
62 Fornecim. e serviços externos

64 Custos c/ pessoal

66 Amodizaçõesexercício

lmposto s/ rendimento exercicio 90 70 160

Besultados liquidos 200 150 350

1.100 500 1.600 Je

2.010 1.080 3.090

300 200 500

86

Em3tltzlN as demosntrações financeiras das empresas'M" e'F apresentavam a seguinte composic::

10.000 4.960 14.96:

3;

II

10.000 5.000 15.000 10.000 5.000 15.0G

Operações Internas
rq) No exercício "N" a sociedade "F" vendeu à

sociedade "M" mercadorias de rooo.
za Nas existência finais das sociedade "M" es-

tão incluidas mercadorias por 44o que ti-
nham sÌdo adquiridas por 1ooo, cuias amor-
tizações acumuladas registavam o valor de

6oo. A máquina vinha sendo amortizada à

taxa de 1o7o e não se verificou alteração da

vida útit.

Pretende-se:
Etaboração demonstrações financeiras conso

dadas com reporte a 3tlnlN, de acordo com a:

regras da l.A.S. tz e da D.C. 28, relativas a impo.'
tos diferidos

Nota: as operações internas são etiminadas pe

[o valor totaI e o goodwÌll e as diferenças de ava

liação são valorizadas com base na percentager
de participação.
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Fesolução - Lançamentos de consolidação

Crédito

1.400,00

850,00

2.500.00

14.910,00

90,00

450,00

360,00

.150,00

36,00

36,00

39,60

'1 .000,00

100,00

30,00

40,00

12,00

10,00

3,00

N

c.l

(n
olc
u)
o
o)

(o(n
90J
(É .=-=obooc)
-o

G)uì
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6.;E
,^ -o

6.-

(ú-
(^ío
o'ã
F(õ
õu
c)(,
^-o

=õ
CN

z.;
(!

Z,t

Integração dos saldos iniciais

Eliminação da participação financeira de "M" em "F"

lmputação a interesses minoritários da situação liquida de "F"

lmputação da diíerença de consolidação referente de "F'

Reconhecimento de impostos diferidos referentes à imputação

da diferença de aquisição/consolidação (120 x 0,3)

Amortização dos acréscimos de imobilizado corpóreo referentes

à imputação da diferença de consolidação de "F"

Amodização do goodwillde "F" (30 + 36) /5

Eliminação de compras e vendas internas

Eliminação do lucro em existências finais

Registo de imposios diferidos reÍerente ao lançamento 9.1 .)

Registo de impostos diferidos referente ao lançamento 10.1.)

Correcção amortizações reÍerente à eliminação menos-valia

Registo de impostos diferidos referente ao lançamento 11.1)

I
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2689

Activo
DiÍerenÇa consolidaÇão qlobal

Débito

z I r so,oo

Crédito

+ | r so.oo 0,00

435

4435

lmobilizações incorpóreas @oadwi I)

Amort. acum. imob. incorpóreas (goodwít)

4

5

30,00

36.00

7 39,60

66,00

-39,60

26,40o,00 o,oo 0,00

4111 lnvestimentos íinanceiros 450.00 o,oo 450,00 2 450,OO o,oo

42

442

lmobilizações corpóreas

Amort. acum. imobilizações corpóreas

1.900,00

-500.00

1.00O,00

-300,00

2.900,00

-800,oo

4

11 .1

'120,O0

10,00

5

'10.1

6

36,00

40,00

36,00

2.944,OO

-826,00

1.400,00 700.oo 2.100.oo 2.1 18,00

32 Mercadorias 600,00 450,OO 1.O50.OO 9.1 '100.00 950,00

21 Clientes 850,00 500,oo 1.350,OO 1.350,00

Depósitos à ordem 100.00 50,oo 150,OO 1 50,00

2761 Activos oor imoostos diferidos 9.2.

10.2

30,00
't2,oo

42,OO

TOTAL ACTIVO 3.400,00 1.700,o0 t.1 00,00 4.636,40

51

CAPITAL PROPRIO

Capital 1.000,00 400,00 1.400,00 2

3

240,OO

160,00

1.000,00

57 Reseryas 500,00 350,O0 450,o0 2

3

60,00

140.00

650,00

Fesultados transitados 6

7

24,OO

26,40

-50.40

88 Resultados líquidos 200,00 150,00 /350,00 173.80

TOTAL CAPITAL PROPRIO 1.700.00 900,00 600,00 1.773,40

256 INTERESSES MINORITARIOS 3 360.O0 360,OO

22

PASSTVO

Fornecedores 1.700.o0 800,00 2.500.oo 2.500,o0

2762 Passivos por impostos dìferidos 11.2. 3,00 3,00

TOTAL PASSIVO

TOTAL C.P., INT. MINoRITÁRIoS e PAssIvo

0,o0

2.503,00

3.400,00 1.700,oo t.100.o0 4.636,40

711

79

PROVEITOS E GANHOS

Vendas de mercadorias

Proveitos e q. extraordinários

10.000.00 4.960,00

40,00

14.960,00

40,00

D(

8

rbito

1.000.00

Cré dito

1 3.960.00

10.1 40,00 o,00

TOTAL PROVEITOS 10.000,00 5.000,00 1 5.000,00 13.960,00

612

CUSTOS E PERDAS

Custo mercadorias vendidas 6.300.00 3.000.00 9.300.00 9.1 1 00.00 8 1.000.00 8.400.00

62 Fornecimentos e seryiÇos externos 1.1 00,00 500,00 1.600,00 1.600,00

64 Custos c/ pessoal 2.010,00 1.080,00 3.090,00 3.090,00

66 Amortizações exercÍcio 300.00 200,00 500,00 6

7

12,00

13.20

1I.1 10,00 515,20

a6

861

462

lmposto s/ rendimento exercício

lmposto s/ rendimento exercício-i. corrente

lmposto s/ rendimento exercício-i.diferido

90,00 70,00 160,00

11.2. 3.00 9.2.

10.2.

30,00

12.O0

160,00

-39,00

a7

TOTAL CUSTOS

Result. liquidos imputáveis a int. minoritárior

9.800,00 4.850,00 14.650,00

3 60.00

13.726,20

60,oo

88 Resultados líquidos 200,00 150,00 350.00 173.80

10.000,00 5.000,00 1 5.000,00 2.266,60 2.266,60 '13.960,OO

!
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Dé bito Crél lito

Activo

:-..ça consolidação global

:: zações incorpóreas (goodwíil\

- :1. Acum. lmob. incorpóreas (goodwill\

5

'150,00

30,00

36,00

7

150,00

39.60

o,00

66,OO

-39,60

26,400.00 0,00 o,oo

::i mentos Íinanceìros 450,00 0,00 450,OO 2 450,00 o.oo

'- 
'?â^Ãôê ^^Í^Áraâq

:ì. acum. imobilizações corpóreas

1.900,00

-500,00

1.000,00

-300,oo

2.900,oo

-800,o0

4

1 1.1

120,00

10,o0

5

10.1 .

6

36,OO

40,00

36.00

2-944,OO

-826,OO

1.400.00 700,00 2.100,oo 2.118,O0

:adonas 600,00 450,00 1.050,oo 9.1 100,00 950,00

850,00 500,oo 1.350.O0 1.350,OO

a oroem 100.00 50.0o 150,OO 't50,oo

TOTAL ACTIVO 3.400,00 1.700,00 5.100,00 4.594,00

CAPITAL PRÓPRIO

1.000,00 400,o0 1.400,00 2

3

240,OO

160,00

1.OO0,00

::seruas 500.00 350,00 850,OO 2

3

60,00

140,O0

650,OO

::sJ tados transitados
7

24,OO

26.40

-50'40

=::ultados líquidos 200,00 150,OO 350.O0 134,80

TOTAL CAPITAL PROPRIO 1.700,00 900,00 2.600,00 1.734,40

I INTERESSES MINOR|TÁRIOS 3 360,OO 360,OO

PASSIVO
::.necedores 1.700.00 800,00 2.500,oo 2.s00,00

TOTAL PASSIVO

o,oo

2.500,oo

TOTAL C.P., INT. MINORIÁRIOS E PASSIVO 3.400,00 1.700,00 t.100,oo 4.594,40

I
.10.1

PROVEITOS E GANHOS

- ..ndas de mercadorias

] :'oveitos e g. extraordinários

10.000,00 4.960,00

40.00

14.960,00

40,00

1.000,00 13.960,OO

40,00 o,oo

TOTAL PROVEITOS 10.000,00 5.000,00 15.000,00 13.960,O0

CUSTOS E PERDAS

I JSto mercadorias vendidas 6.300,00 3.000,00 9.300,00 9.1. 100.00 8 1.000,00 8.400,00

:)rlecimentos e seruiços externos 1.100,00 500,00

1.090,00

6

7

1 1..1.

1.600,00

lustos c/ pessoal 2.010,00 1.080,00 3.090,OO

tr -Íortizaçõesexercício 300,00 2Jo.ú 500,00 '12,00

13,20

10.00 5'15,20

tr rposto s/ rendimento exercício

f nposto s/ rendimento exercício-i. corrente

Eì
90,00 70,00 160,00 160,00

5

TOTAL CUSTOS

aesult. liquidos imputáveis a int. minoritáriol

9.800,00 4.850,00 14.650.00

3 60,00

13.765,20

60,oo

I Resultados líquidos 200,00 150.00 350,00 134,80

10.000,00 5.000,00 15.000,00 2.221.60 2.221,60 13.960,OO

\as demonstrações financeiras consolidades de acordo com as regras da l.A.S. 12, não aparecem
-:iados os impostos diferidos (são calculados, aÍectos ao goodwill, mas não são contabilizados).

'dli 2004

AUI

RtYl \:!,lrt',! S



401 Htvt &tl'4PN'24

[0rïïAfrrLtilA[r
Seguidamente, a títuto ilustrativo, apresenta-se a

resolução do caso prático anterior com base no pres-
suposto de que a conta "86-lmposto sobre o rendi-

Resolução

mento do exercício" deve evidenciar o enc.'=:
imposto sobre o rendimento que o grupo su:: -
se as diferenças temporárias fossem tributac,=

1.00c

illi I

{

!

F

rall

10c

DESCRTMTNAçÂO

dos saldos iniciais

Eliminação da participação financeira de "M" em "F"

lmputação a interesses minoritários da situação líquida de "F"

Registo dos impostos diferidos reÍerentes ao lançamento 3.1.

lmputação da diferença de consolidação reÍeÍente a "F"

Rgisto dos impostos diferidos reÍerentes ao lançamento 4.1.

Amortização dos acréscimos de imobilizado corpóreo referentes

à imputação da diÍerença de consolidação de "F"

Registo dos impostos diÍeridos referentes ao lanÇamento b.1.

Amortìzação do goodwill de "F"

Registo dos impostos diferidos reÍerentes ao lançamento 6.1.

Eliminação de compras e vendas internas

Eliminação de lucro em existências finais

Registo de impostos diÍeridos referente ao lançamento 9.1.)

Registo de impostos diferidos reÍerentes ao lançamento 10.1.)

Conecção amortizações referente à eliminação menos-valia

Registo de impostos diferidos reÍerente ao lançamento 11.1.)
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- cbilizações incorpóreas (goodwiil)

:rort. acum. imob. incorpóreas (qoodwiil\

. estimentos financeiros

-cbilazaçoes corpóreas

:-oÍ1. acum. imobilizações corpóreas

'ercacloflas

l:pósitos à ordem

::tivos gor imoostos dìÍeridos

TOTALACTIVO

CAPITAL PRÓPRIO

lapital

=eseruas

:: -esultadostransitados

Resultados líquidos

TOTAL CAPITAL PRÓPRIO

INTERESSES MINORITARIOS

PASSIVO

=ornecedores

Dassivos oor imoostos diferidos

1.000,00

-300,00

2.900,oo

-800,o0

CUSTOS E PERDAS

Custo mercadorias vendidas

lmposto s/ rendimento exercÍcio

lmposto s/ rendimento exercício-i. corrente

lmposto s/ rendimento exercício-i. diÍerido

-,\ r,tAR 2084 fiM itllPll'r1 1l
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Síntese

A) De acordo com as disposições da l'A'S'rz' a

concentração de empresas não origina a contabi-

tização de impostos diferidos. Com efeito, as dife-

renças temporárias que surgem nas operações de

contentração em virtude da valorização dos acti-

vos e passivos com base no iusto vator' o respe-

ctivo imposto diferido é afecto ao goodwill'
De acordo com os exemptos práticos constan-

tes da l.A.S. rz [no 68 e nq3 do apêndice A)] o im-

posto é abatido ao próprio goodwill não originan-

do a contabilização de impostos diferidos (catcu-

lam-se e são acrescidos ou deduzidos).

B) Por outro Iado o goodwill que surge nas ope-

rações de concentração, não releva para efeitos

fiscais, pelo que não dá tugar à \tabitização de

impostos diferidos.
De salientar, que no tratamento contabilístico dos

imoostos diferidos, de acordo com a l'A'S' tz, refe-

rente às diferenças de avaliação e ao goodwìll exis-

te uma grande ìncoerência, pois a norma (l'A'S'rz)

dispõe que o goodwille respectiva amortização não

originam a cõntabitização de impostos diferidos

.oú o urgumento de que se trata de9Ín resíduo e

que seria empolar ainda mais o goodwill'

Por outro lado o imposto diferido retacionado

com diferenças de avatiação inerente aos proces-

sos de concentração de empresas é afecto ao

goodwÌll.

C) Nos termos do disposto no ne tt do Apêndice

A) da l.A.S. 12, na consotidação demonstrações fi-

nanceiras a etiminação de resultados internos con-

tidos em activos (mais/menos valias e sfocks) n':
origina a contabilização de impostos diferidos'

Este apêndice A) não faz parte da norma l'A'S '-:

peto que fica-se sem saber qual o procedimentc '
adootar.

Relativamente a esta questão C) existem c

vergências entre os procedimentos preconlzao::

petã t.n.S.rz e peta D'C.28., iá que de acordo co-

esta norma (D.C. z8), a etiminação de resultad:'
internos não realizados escriturados em oper:

ções dentro do grupo e integrados na quantia dc -

activos origina a contabilização de impostc '
diferidos (nq 39 da D.C.z8).

Esta questão terá de ser resolvida a curto praz:

oela Comissão de Normalização Contabilístic:
pois que em 2oo5, as empresas cotadas 

-que 
eL''

borem contas consotidadas terão de o fazer c=

acordo com as l.A.S., podendo acontecer qL:

para as empresas cotadas seiam seguidas dete"

minadas regras e para as não cotadas outras' :

aue obviamente não facilita a normatização co--

tabitística e origina confusões.
Por último, convirá analisar se a contabilizaçà -

dos impostos diferidos se iustifica no âmbito c'
consolidação de contas.

De referir que a consolidação contabilística nã:

reteva para efeitos fiscais, originando diferença=

permanentes que de acordo com a "essência"

dos impostos diferidos não implicam a respectiv"

contabitização, podendo estar a reconnecer-s:

activos e passivos não realizáveis/exigíveis, pel:

que talvez fosse preferível proceder ao registc

dos impostos diferidos apenas na "esfera" indi

viduaI das emPresas.

"*.#,''.
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