
SISTEMA DE INVENTÁRIO PERMANENTE

Quem se encontra obrigado á adoção deste sistema, a partir de 01 de Janeiro de 2016:

Os limites de obrigação da adoção do sistema de inventário permanente, para os períodos de
tributação que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2016, passam a ser bastante inferiores ao que
até então seriam os requisitos legais, isto, face às alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º
98/2015, de 2 de junho ao artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho.
Com esta nova redação, apenas as entidades que sejam consideradas como microentidades, nos
termos do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho, redação do Decreto-Lei
n.º 98/2015, de 2 de junho, ficam dispensadas da adoção do sistema de inventário permanente.
Assim, a obrigação de adotar o sistema de inventário permanente não se aplica às entidades que à
data do balanço não ultrapassem dois dos três limites seguintes:
- Total do balanço: 350.000,00 euros
- Volume de negócios líquido: 700.000,00 euros
- Número médio de empregados durante o período: 10
Encontram-se também dispensadas da adoção do sistema de inventário permanente, conforme n.º
4 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho, as seguintes atividades:
- Agricultura, produção animal, apicultura e caça;
- Silvicultura e exploração florestal;
- Indústria piscatória e aquicultura;
- Pontos de vendas a retalho que, no seu conjunto, não apresentem, no período de um exercício,
vendas superiores a 300 000 euros nem a 10% das vendas globais da respetiva entidade.
Por sua vez, estabelece o n.º 5 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho: "...ficam
ainda dispensadas do estabelecido no n.º 1 as entidades nele referidas cuja atividade predominante
consista na prestação de serviços, considerando-se como tais, para efeitos deste artigo, as que
apresentem, no período de um exercício, um custo das mercadorias vendidas e das matérias
consumidas que não exceda € 300 000 nem 20% dos respetivos custos operacionais...".



Conceito de volume de negócios líquido:

O conceito de volume de negócios líquido consta da alínea i) do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei
n.º 158/2009, de 13 de julho, sendo "... o montante que resulta da venda dos produtos e da
prestação de serviços, após dedução dos descontos e abatimentos sobre vendas, do imposto sobre
o valor acrescentado e de outros imposto diretamente ligados ao volume de negócios...".
No entanto, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho,
e no particular se tratando de entidade cujo conceito de volume de negócios líquido anteriormente
transcrito não seja por si só significativo da atividade desenvolvida, o que se presume quando o
volume de negócios líquido for inferior a 75% do total dos rendimentos da entidade, devem-lhe ser
adicionados ainda os rendimentos provenientes de outras fontes, desde que os mesmos resultem
de transações realizadas com terceiros no âmbito da atividade operacional da entidade.

Em que exercício passa a ser obrigatório o sistema de inventário permanente:

Os limites acima referidos, devem reportam-se ao período imediatamente anterior, devendo, quando
aplicável, observar-se que sempre que em dois períodos consecutivos imediatamente anteriores
sejam ultrapassados dois dos três limites enunciados, as entidades deixam de poder ser
consideradas como microentidades, a partir do terceiro período, inclusive, logo, obrigadas nesse
mesmo terceiro exercício á adoção do sistema de inventário permanente.
No caso particular do ano de 2016 (entrada em vigor destes novos limites), verificando-se que dois
dos três limites tenham já sido ultrapassados nos anos de 2014 e 2015, essa entidade, já se encontra
abrangida pela obrigatoriedade de adotar um sistema de inventário permanente a partir de 1 de
janeiro de 2016.


