
Visto que os normativos contabilísticos nem sempre encontram acolhimento 
na lei fiscal, o processo de documentação fiscal tem um papel vital no que 
respeita à justificação das componentes do resultado líquido do período que 
devem ser expurgadas para apurar o lucro tributável. Consequentemente, o 
processo de documentação fiscal (também conhecido por dossier fiscal) assume 
um papel de complementaridade face à declaração periódica de rendimentos 
(modelo de 22 do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas), 
enquanto acervo documental, e revela-se essencial no trabalho dos profissionais 
da contabilidade, revisores, auditores, técnicos informáticos responsáveis pela 
elaboração dos mapas em formato digital e, naturalmente, dos técnicos da 
inspeção tributária.

Ao longo do “Guia de Elaboração do Processo de Documentação Fiscal“, 
sistematizaram-se opiniões e orientações e são apresentados vários exercícios 
resolvidos, que se julgam esclarecedores. O seu principal objetivo é auxiliar 
os que preparam e reúnem a informação que deve integrar o processo de 
documentação fiscal, elucidando-se quais os documentos que nele devem 
ser incluídos e permitindo-se que os mapas de modelo oficial, aprovados 
pela Portaria n.º 92-A/2011, de 28 de fevereiro, recentemente alterada pela 
Portaria n.º 94/2013, de 04 de Março, sejam correctamente compreendidos 
e preenchidos.

“Este livro de Catarina Neves é um excelente roteiro para a constituição do 
processo de documentação fiscal e, os seus leitores, através dos inúmeros 
exemplos, compreenderão mais facilmente as complexas normas de deter-
minação da matéria coletável.

Quero, por isso, felicitar a autora pela iniciativa da publicação deste seu 
trabalho e incentivá-la a continuar a partilhar, deste modo, os seus pro-
fundos conhecimentos em matérias de natureza contabilística e fiscal.”

João Durão
Sub-Director Geral da Inspeção Tributária da AT

(Autoridade Tributária e Aduaneira)
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INTRODUÇÃO

Dada a diversidade de situações previstas nos normativos contabilísticos que não encontram 

acolhimento na lei fiscal, o processo de documentação fiscal tem um papel vital no que respeita 

à justificação das componentes do resultado líquido do período que devem ser expurgadas 

para apurar o lucro tributável. Assume, portanto, um papel de complementaridade face à 

declaração periódica de rendimentos (modelo de 22 do Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Coletivas) e revela-se essencial no trabalho dos profissionais da contabilidade, 

revisores, auditores e, naturalmente, dos técnicos da inspeção tributária.

A publicação deste guia teve como principal objetivo auxiliar os que preparam e reúnem a 

informação que deve integrar o processo de documentação fiscal. Procurou-se esclarecer 

quais os elementos que nele devem ser incluídos, bem como contribuir para a correta 

compreensão e preenchimento dos mapas de modelo oficial, e dos mapas de modelo não 

oficial que, com a publicação da Portaria n.º 92-A/2011, de 28 de fevereiro, passaram a ser 

requeridos. 

Ao longo do Guia de Elaboração do Processo de Documentação Fiscal, sistematizaram-se 

opiniões e orientações que são acessíveis a vários interessados, inclusive aos técnicos 

informáticos responsáveis pela elaboração dos mapas em formato digital, bem como 

a todos aqueles a quem compete a sua análise e/ou revisão. Procurou-se enfatizar as 

situações que devem ficar espelhadas nos mapas de modelo oficial atendendo à filosofia 

que subjaz ao seu preenchimento, bem como esclarecer aquelas que não devem, de todo, 

ser incluídas. Para o efeito são apresentados vários exercícios, naturalmente ficcionados, 

mas que se julgam esclarecedores.

Relativamente à primeira edição, foram alteradas as referências ao mapa modelo 32, já que 

o mapa aprovado pela Portaria n.º 92-A/2011, de 28 de fevereiro, foi alterado pela Portaria 

n.º 94/2013, de 04 março, em virtude dos ativos biológicos não consumíveis passarem a ser 

elementos do ativo sujeitos a deperecimento. 

Quanto à sua estrutura, este guia está dividido em seis capítulos. O primeiro faz a 

apresentação da Portaria n.º 92-A/2011, de 28 de fevereiro, e do seu conteúdo, bem como 

das alterações introduzidas pela Portaria n.º 94/2013, de 04 março. São identificados os 
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documentos que devem integrar o processo de documentação fiscal, explicitado como deve 

o sujeito passivo atuar para cumprir com a sua obrigação fiscal perante a Administração 

Tributária e referidos os meios disponibilizados no Portal das Finanças para auxiliar o sujeito 

passivo no cumprimento dessa obrigação. São também identificadas as situações que 

marcam a mudança relativamente ao que era comum na vigência da Portaria n.º 359/2000, 

de 20 de junho.

Os capítulos II, III e IV estão reservados aos mapas modelo 30, modelo 31 e modelo 32, 

referentes, respetivamente, a provisões, perdas por imparidade em créditos e ajustamentos 

em inventários, mapa de mais-valias e menos-valias e mapa de depreciações e amortizações 

(alterado pela Portaria n.º 94/2013, de 04 de março). Em cada um destes capítulos são 

dadas orientações para a sua correta interpretação e resolvidos exercícios, evidenciando 

como se deve refletir, em cada uma das colunas dos mapas, a informação pertinente.

No capítulo V apresentam-se os modelos de impressos para os bens reavaliados ao abrigo 

de diplomas fiscais (modelos 33.1 a 33.19), os quais devem ser utilizados, de acordo com o 

diploma que aprovou a reavaliação, sempre que o elemento do ativo em causa ainda tenha 

vida útil.

Por sua vez, o capítulo VI apresenta os mapas de modelo não oficial: o mapa que evidencia 

as diferenças de imputação temporal entre a contabilidade e a fiscalidade e o mapa dos 

ajustamentos de transição. São mapas sem modelo ou estrutura definida, podendo o sujeito 

passivo elaborar o modelo que mais lhe convier. A título de exemplo, é disponibilizada uma 

sugestão do formato a utilizar. 

Por fim, e uma vez referidos os objetivos, destinatários e a estrutura do presente guia, a 

autora gostaria de agradecer àqueles que a apoiaram e incentivaram na sua elaboração. 

Agradece, igualmente, eventuais sugestões de melhoria que possam fazer-lhe chegar e 

lamenta eventuais lapsos que inadvertidamente possam ter sido incluídos. 

A autora,

Catarina Bastos Neves
catbastosneves@gmail.com
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