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No decorrer da Assembleia-Geral da FONP, realizada no passado dia 9 de Junho
de 2012, foram abordadas pela Direção e Clubes filiados alguns aspetos relacionados
com imposições legais recentes ou de recente implementação pelas autoridades
policiais e tributárias.

Estas questões estão relacionadas com a fiscalidade aplicável a Clubes e
Associações Ornitológicas, bem como à necessidade de determinados registos junto do
ICNB ao abrigo de diplomas vários.

Assim, para além da informação disponibilizada aos clubes presentes entendeu a
Direção disponibilizar publicamente este documento, onde se procura informar a
generalidade dos associados individuais, inclusive aqueles que, de forma esporádica e
ou ocasional cedem ou vendem exemplares por si criados, quer a outros criadores quer
ao publico, em feiras, lojas ou mesas de venda.

Aconselhamos pois a consulta destas informações sem prejuízo da consulta de
outras fontes que, de forma individual cada um entenda consultar.

Para qualquer informação adicional, a Direção da FONP está ao dispor através do
email fonp@hotmail.com
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ORNITOLOGIA – FISCALIDADE DOS CLUBES
-PROCEDIMENTOS A ADOPTAR DE IMEDIATO

-Verificar o endereço postal do clube junto de uma Repartição de Finanças

-Solicitar o registo e “senha de acesso” no portal internet das finanças em 

www.portaldasfinancas.gov.pt

-Preencher e submeter a “Declaração de inicio de atividade”

-Enviar uma cópia dessa declaração à FONP até 30 de Outubro de 2012
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ORNITOLOGIA - FISCALIDADE
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10- Outros assuntos de interesse para a Federação

ORNITOLOGIA - FISCALIDADE
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ORNITOLOGIA – FISCALIDADE DOS CLUBES
-SITUAÇÃO PERANTE O IRC (Pagamento de imposto sobre o rendimento anual)

-Os rendimentos provenientes de quotas, joias e donativos sem contraprestação estão 

isentos

-Os outros rendimentos só estão isentos se, na sua totalidade anual não ultrapassarem 

7.500,00 euros brutos

Nesse caso, o clube terá de declarar a atividade comercial e declarar e sujeitar a 

imposto os respetivos rendimentos.
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Artigo 11.º 
Actividades culturais, recreativas e desportivas

1 — Estão isentos de IRC os rendimentos directamente derivados do exercício de actividades culturais, 
recreativas e desportivas. 

2 — A isenção prevista no número anterior só pode beneficiar associações legalmente constituídas para 
o exercício dessas actividades e desde que se verifiquem cumulativamente as seguintes condições: 

a) Em caso algum distribuam resultados e os membros dos seus órgãos sociais não tenham, por si ou 
interposta pessoa, algum interesse directo ou indirecto nos resultados de exploração das actividades 
prosseguidas; 
b) Disponham de contabilidade ou escrituração que abranja todas as suas actividades e a ponham à 
disposição dos serviços fiscais, designadamente para comprovação do referido na alínea anterior. 

3 — Não se consideram rendimentos directamente derivados do exercício das actividades indicadas no 
n.º 1, para efeitos da isenção aí prevista, os provenientes de qualquer actividade comercial, industrial 
ou agrícola exercida, ainda que a título acessório, em ligação com essas actividades e, nomeadamente, 
os provenientes de publicidade, direitos respeitantes a qualquer forma de transmissão, bens imóveis, 
aplicações financeiras e jogo do bingo.
Nota - Coorresponde ao artigo 11.º, na redacção do CIRC em vigor previamente à produção de efeitos do Decreto-Lei n.º 159/2009, de 13/07, que republicou aquele Código

-SITUAÇÃO PERANTE O IRC
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Artigo 54.º 
Colectividades desportivas, de cultura e recreio 

1 ‐ Ficam isentos de IRC os rendimentos das colectividades desportivas, de cultura e recreio, abrangidas pelo artigo 11.º do 
Código do IRC, desde que a totalidade dos seus rendimentos brutos sujeitos a tributação, e não isentos nos termos do 
mesmo Código, não exceda o montante de (euro) 7500. (Redacção dada pelo artigo 144.º da Lei n.º 64‐B/2011, de 30 de 
Dezembro)
2 ‐ As importâncias investidas pelos clubes desportivos em novas infra‐estruturas, não provenientes de subsídios, podem 
ser deduzidas à matéria colectável até ao limite de 50 % da mesma, sendo o eventual excesso deduzido até ao final do 
segundo exercício seguinte ao do investimento. (Redacção dada pelo artigo 144.º da Lei n.º 64‐B/2011, de 30 de Dezembro)

Nota ‐ Corresponde ao artigo 52.º, na redacção do EBF que se encontrava em vigor previamente à republicação do mesmo 
pelo Decreto‐Lei n.º 108/2008, de 26/06

-SITUAÇÃO PERANTE O IRC

Estatuto dos benefícios fiscais
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CAPÍTULO VII 
Obrigações acessórias e fiscalização 

SECÇÃO I 
Obrigações acessórias dos sujeitos passivos 

Artigo 117.º 
Obrigações declarativas 

1 — Os sujeitos passivos de IRC, ou os seus representantes, são obrigados a apresentar: 

a) Declaração de inscrição, de alterações ou de cessação, nos termos dos artigos 118.º e 119.º; 
b) Declaração periódica de rendimentos, nos termos do artigo 120.º; 
c) Declaração anual de informação contabilística e fiscal, nos termos do artigo 121.º 

2 — As declarações a que se refere o número anterior são de modelo oficial, aprovado por despacho do Ministro das Finanças, devendo ser ‐lhes juntos, 
fazendo delas parte integrante, os documentos e os anexos que para o efeito sejam mencionados no referido modelo oficial. 

3 — São regulamentados por portaria do Ministro das Finanças o âmbito de obrigatoriedade, os suportes, o início de vigência e os procedimentos do regime 
de envio de declarações por transmissão electrónica de dados. 
4 — São recusadas as declarações apresentadas que não se mostrem completas, devidamente preenchidas e assinadas, bem como as que sendo enviadas por 
via electrónica de dados se mostrem desconformes com a regulamentação estabelecida na portaria referida no número anterior, sem prejuízo das sanções 
estabelecidas para a falta da sua apresentação ou envio. 
5 — Quando as declarações não forem consideradas suficientemente claras, a Direcção‐Geral dos Impostos notifica os sujeitos passivos para prestarem por 
escrito, no prazo que lhes for fixado, nunca inferior a cinco dias, os esclarecimentos indispensáveis. 
6 ‐ A obrigação a que se refere a alínea b) do n.º 1 não abrange as entidades isentas ao abrigo do artigo 9.º, exceto quando estejam sujeitas a uma qualquer 
tributação autónoma. (Redacção dada pela Lei n.º 20/2012, de 14/05)
7 ‐ (Revogado.)(Lei n.º 20/2012, de 14/05)
8 ‐ A obrigação referida na alínea b) do n.º 1 também não abrange as entidades não residentes que apenas aufiram, em território português, rendimentos 
isentos.(Redacção dada pelo Decreto‐Lei n.º 292/2009, de 13/10)
9 — A não tributação em IRC das entidades abrangidas pelo regime de transparência fiscal nos termos do artigo 6.º não as desobriga de apresentação ou 
envio das declarações referidas no n.º 1. (Anterior n.º 8. alterada numeração pelo Decreto‐Lei n.º 292/2009, de 13/10)
10 — Relativamente às sociedades ou outras entidades em liquidação, as obrigações declarativas que ocorram posteriormente à dissolução são da 
responsabilidade dos respectivos liquidatários ou do administrador da falência. (Anterior n.º 9. alterada numeração pelo Decreto‐Lei n.º 292/2009, de 13/10)

-SITUAÇÃO PERANTE O IRC
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Artigo 118.º
Declaração de inscrição, de alterações ou de cessação

1 —A declaração de inscrição no registo a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo anterior deve ser apresentada pelos sujeitos 
passivos, em qualquer serviço de finanças ou noutro local legalmente autorizado, no prazo de 90 dias a partir da data de inscrição 
no Registo Nacional de Pessoas Colectivas, sempre que esta seja legalmente exigida, ou, caso o sujeito passivo esteja sujeito a registo 
comercial, no prazo de 15 dias a partir da data de apresentação a registo na Conservatória do Registo Comercial. 
2 — Sempre que a declaração de início de actividade a que se refere o artigo 30.º do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado 
deva ser apresentada até ao termo do prazo previsto no número anterior, esta declaração considera‐se, para todos os efeitos, como a 
declaração de inscrição no registo. 
3 — Os sujeitos passivos não residentes e que obtenham rendimentos não imputáveis a estabelecimento estável situado em 
território português relativamente aos quais haja lugar à obrigação de apresentar a declaração a que se refere o artigo 120.º são 
igualmente obrigados a apresentar a declaração de inscrição no registo, em qualquer serviço de finanças ou noutro local legalmente 
autorizado, no prazo de 15 dias a contar da data da ocorrência do facto que originou o direito aos mesmos rendimentos. 
4 — Da declaração de inscrição no registo deve constar, relativamente às pessoas colectivas e outras entidades mencionadas no n.º 2 
do artigo 8.º, o período anual de imposto que desejam adoptar. 
5 — Sempre que se verifiquem alterações de qualquer dos elementos constantes da declaração de inscrição no registo, deve o sujeito 
passivo entregar a respectiva declaração de alterações no prazo de 15 dias a contar da data da alteração, salvo se outro prazo estiver 
expressamente previsto. 
6 — Os sujeitos passivos de IRC devem apresentar a declaração de cessação no prazo de 30 dias a contar da data da cessação da 
actividade ou, tratando‐se dos sujeitos passivos mencionados no n.º 3, da data em que tiver ocorrido a cessação da obtenção de 
rendimentos.
7 — O contribuinte fica dispensado da entrega da declaração mencionada no n.º 5 sempre que as alterações em causa sejam de 
factos sujeitos a registo na Conservatória do Registo Comercial e a entidades inscritas no Ficheiro Central de Pessoas Colectivas que 
não estejam sujeitas no registo comercial. 

-SITUAÇÃO PERANTE O IRC
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Artigo 124.º
Regime simplificado de escrituração

1 —As entidades com sede ou direcção efectiva em território português que não exerçam, a título principal, uma actividade
comercial, industrial ou agrícola devem possuir obrigatoriamente os seguintes registos: (Redacção dada pelo artigo 113.º da Lei n.º 
64‐B/2011, de 30 de Dezembro)

a) Registo de rendimentos, organizado segundo as várias categorias de rendimentos considerados para efeitos de IRS; 
b) Registo de encargos, organizado de modo a distinguirem‐se os encargos específicos de cada categoria de rendimentos sujeitos a 
imposto e os demais encargos a deduzir, no todo ou em parte, ao rendimento global; 
c) Registo de inventário, em 31 de Dezembro, dos bens susceptíveis de gerarem ganhos tributáveis na categoria de mais‐valias. 

2 — Os registos referidos no número anterior não abrangem os rendimentos das actividades comerciais, industriais ou agrícolas 
eventualmente exercidas a título acessório, pelas entidades aí mencionadas, devendo, caso existam esses rendimentos, ser também 
organizada uma contabilidade que, nos termos do artigo anterior, permita o controlo do lucro apurado nessas actividades. 
(Redacção dada pelo artigo 113.º da Lei n.º 64‐B/2011, de 30 de Dezembro)
3 — O disposto no número anterior não se aplica quando os rendimentos totais obtidos em cada um dos dois exercícios anteriores 
não excedam (euro) 150 000, e o sujeito passivo não opte por organizar uma contabilidade que, nos termos do artigo anterior, 
permita o controlo do lucro apurado nessas actividades.(Redacção dada pelo artigo 113.º da Lei n.º 64‐B/2011, de 30 de Dezembro)
4 — (Revogado pelo n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 64‐B/2011, de 30 de Dezembro)
5 — É aplicável à escrituração referida no n.º 1 e, bem assim, à contabilidade organizada nos termos do n.º 2 o disposto nos nºs 2 a 6 
do artigo anterior. 

-SITUAÇÃO PERANTE O IRC
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ORNITOLOGIA - FISCALIDADE
-SITUAÇÃO PERANTE O IVA (isenção determinada pelo art.9º do CIVA)

-Declaração de início de atividade/alteração de atividade

-Os rendimentos provenientes de quotas, joias e donativos sem contraprestação, estão 

isentos (numero 19). 

Os recibos deverão mencionar a isenção nos termos do código do iva

Ex: recibo de quota: “Isento de IVA nos termos do Artigo 9º do CIVA”

-Apor a mesma menção nos recibos de quitação de anilhas (numero14)

-O mesmo nos bilhetes de entrada nas exposições (numero13)

-Aquando de recibos de “mesas de venda”, “publicidade” ou “prestação de serviço de  

venda de aves” os recibos devem mencionar também a isenção nos termos do 

Código do IVA (numero 20)
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Artigo 10.º
Conceito de organismos sem finalidade lucrativa

Para efeitos de isenção, apenas são considerados como organismos sem finalidade lucrativa os que, 
simultaneamente: 
a) Em caso algum distribuam lucros e os seus corpos gerentes não tenham, por si ou interposta 
pessoa, algum interesse directo ou indirecto nos resultados da exploração; 
b) Disponham de escrituração que abranja todas as suas actividades e a ponham à disposição dos 
serviços fiscais, designadamente para comprovação do referido na alínea anterior; 
c) Pratiquem preços homologados pelas autoridades públicas ou, para as operações não 
susceptíveis de homologação, preços inferiores aos exigidos para análogas operações pelas 
empresas comerciais sujeitas de imposto; 
d) Não entrem em concorrência directa com sujeitos passivos do imposto. 

-SITUAÇÃO PERANTE O IVA
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CAPÍTULO II  ‐ Isenções 
SECÇÃO I ‐ Isenções nas operações internas 
Artigo 9.º ‐ Isenções nas operações internas 

Estão isentas do imposto: 
8) As prestações de serviços efectuadas por organismos sem finalidade lucrativa que explorem 
estabelecimentos ou instalações destinados à prática de actividades artísticas, desportivas, 
recreativas e de educação física a pessoas que pratiquem essas actividades; 
10) As prestações de serviços que tenham por objecto a formação profissional, bem como as 
transmissões de bens e prestações de serviços conexas, como sejam o fornecimento de alojamento, 
alimentação e material didáctico, efectuadas por organismos de direito público ou por entidades 
reconhecidas como tendo competência nos domínios da formação e reabilitação profissionais pelos 
ministérios competentes; 
12) As locações de livros e outras publicações, partituras musicais, discos, bandas magnéticas e 
outros suportes de cultura e, em geral, as prestações de serviços e transmissões de bens com 
aquelas estreitamente conexas, desde que efectuadas por organismos sem finalidade lucrativa; 

-SITUAÇÃO PERANTE O IVA
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CAPÍTULO II  ‐ Isenções 
SECÇÃO I ‐ Isenções nas operações internas 
Artigo 9.º ‐ Isenções nas operações internas 

Estão isentas do imposto: 
13) As prestações de serviços que consistam em proporcionar a visita, guiada ou não, a museus, 
galerias de arte, castelos, palácios, monumentos, parques, perímetros florestais, jardins botânicos, 
zoológicos e semelhantes, pertencentes ao Estado, outras pessoas colectivas de direito público ou 
organismos sem finalidade lucrativa, desde que efectuadas única e exclusivamente por intermédio 
dos seus próprios agentes. A presente isenção abrange também as transmissões de bens 
estreitamente conexas com as prestações de serviços referidas; 

14) As prestações de serviços e as transmissões de bens com elas conexas, efectuadas por pessoas 
colectivas de direito público e organismos sem finalidade lucrativa, relativas a congressos, 
colóquios, conferências, seminários, cursos e manifestações análogas de natureza científica, 
cultural, educativa ou técnica; 

19) As prestações de serviços e as transmissões de bens com elas conexas efectuadas no interesse 
colectivo dos seus associados por organismos sem finalidade lucrativa, desde que esses organismos 
prossigam objectivos de natureza política, sindical, religiosa, humanitária, filantrópica, recreativa, 
desportiva, cultural, cívica ou de representação de interesses económicos e a única contraprestação 
seja uma quota fixada nos termos dos estatutos; 

-SITUAÇÃO PERANTE O IVA
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CAPÍTULO II  ‐ Isenções 
SECÇÃO I ‐ Isenções nas operações internas 
Artigo 9.º ‐ Isenções nas operações internas 

Estão isentas do imposto: 
20) As transmissões de bens e as prestações de serviços efectuadas por entidades cujas actividades 
habituais se encontram isentas nos termos dos n.os 2), 6), 7), 8), 9), 10), 12), 13), 14) e 19) deste 
artigo, aquando de manifestações ocasionais destinadas à angariação de fundos em seu proveito 
exclusivo, desde que esta isenção não provoque distorções de concorrência; 

32 *) As transmissões de bens afectos exclusivamente a uma actividade isenta, quando não tenham 
sido objecto do direito à dedução e bem assim as transmissões de bens cuja aquisição ou afectação
tenha sido feita com exclusão do direito à dedução nos termos do n.º 1 do artigo 21.º; 

33 *) As transmissões de bens efectuadas no âmbito das explorações enunciadas no anexo A ao 
presente Código, bem como as prestações de serviços agrícolas definidas no anexo B, quando 
efectuadas com carácter acessório por um produtor agrícola que utiliza os seus próprios recursos de 
mão‐de‐obra e equipamento normal da respectiva exploração agrícola e silvícola; 

-SITUAÇÃO PERANTE O IVA
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ANEXO A

Lista das actividades de produção agrícola 
II. ‐ Criação de animais conexa com a exploração do solo, ou em que este tenha carácter 
essencial:
1. Criação de animais;
2. Avicultura;
3. Cunicultura;
4. Sericicultura;
5. Helicicultura;
6. Culturas aquícolas e piscícolas;
7. Canicultura;
8. Criação de aves canoras, ornamentais e de fantasia;
9. Criação de animais para obter peles e pêlo ou para experiências de laboratório.

-SITUAÇÃO PERANTE O IVA
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ANEXO B
Lista das prestações de serviços agrícolas 

As prestações de serviços que contribuem normalmente para a realização da produção agrícola, 
designadamente as seguintes: 
a) As operações de sementeira, plantio, colheita, debulha, enfardação, ceifa, recolha e 
transporte;
b) As operações de embalagem e de acondicionamento, tais como a secagem, limpeza, 
trituração, desinfecção e ensilagem de produtos agrícolas;
c) O armazenamento de produtos agrícolas;
d) A guarda, criação e engorda de animais;
e) A locação, para fins agrícolas, dos meios normalmente utilizados nas explorações agrícolas e 
silvícolas;
f) Assistência técnica;
g) A destruição de plantas e animais nocivos e o tratamento de plantas e de terrenos por 
pulverização;
h) A exploração de instalações de irrigação e de drenagem;
i) A poda de árvores, corte de madeira e outras operações silvícolas.

-SITUAÇÃO PERANTE O IVA
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SECÇÃO III
Outras obrigações dos contribuintes 

Artigo 29.º 
Obrigações em geral 

1 ‐ Para além da obrigação do pagamento do imposto, os sujeitos passivos referidos na alínea a) 
do n.º 1 do artigo 2.º são obrigados, sem prejuízo do previsto em disposições especiais, a: 

a) Entregar, segundo as modalidades e formas prescritas na lei, uma declaração de início, de 
alteração ou de cessação da sua actividade; 

e) Entregar um mapa recapitulativo com identificação dos sujeitos passivos seus clientes, 
donde conste o montante total das operações internas realizadas com cada um deles no ano 
anterior, desde que superior a (euro) 25 000, o qual é parte integrante da declaração anual a que 
se referem os Códigos do IRS e do IRC; 

f) Entregar um mapa recapitulativo com a identificação dos sujeitos passivos seus 
fornecedores, donde conste o montante total das operações internas realizadas com cada um 
deles no ano anterior, desde que superior a (euro) 25 000, o qual é parte integrante da 
declaração anual a que se referem os Códigos do IRS e do IRC; 

-SITUAÇÃO PERANTE O IVA
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ORNITOLOGIA - FISCALIDADE

-SITUAÇÃO DOS CRIADORES
IVA
Quando vendem aves, estão isentos de IVA nos termos do número 33 do art. 9º do 

CIVA, e devem mencionar isso no documento de venda (FACTURA OU 
DOCUMENTO EQUIVALENTE)

IRS
Deveres:

-inscrição como titulares de rendimentos categoria D- Atividades Agrícolas e 
pecuárias

-passar recibo em cada venda

-incluir o total de rendimentos na declaração anual de IRS

.
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ORNITOLOGIA - FISCALIDADE

-SITUAÇÃO DOS CRIADORES
IRS
A maior parte dos criadores será enquadrado no Regime simplificado, ou seja, 70% dos 

valores declarados serão considerados como rendimentos de tipo A (trabalho dependente) e 
pagarão “apenas” o valor resultante da aplicação da normal taxa de IRS.

Para criadores que apresentem valores muito altos (vários milhares de euros), que 
pensamos serem uma rara exceção, aconselhamos que se enquadrem no Regime Normal, 
organizem a sua contabilidade, através de Técnico Oficial de Contas.

Por ultimo, paras aqueles criadores que efetuem a venda apenas de alguns 
exemplares em dois ou três momentos únicos no ano, podem efetuar o “Ato isolado” e passar 
o respetivo recibo, mas neste caso o valor declarado está sujeito a IVA (23%) o que 
naturalmente não é fiscalmente atraente. O Ato isolado efetua-se diretamente no site das 
finanças em www.portaldasfinancas.gov.pt

Apelamos aos criadores que consultem os seus clubes em caso de duvidas ou a FONP 
através do email fonp@hotmail.com

.
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4 ‐ Consideram‐se actividades agrícolas, silvícolas ou pecuárias, designadamente, as seguintes:

a) As comerciais ou industriais, meramente acessórias ou complementares daquelas, que 
utilizem, de forma exclusiva, os produtos das próprias explorações agrícolas, silvícolas ou 
pecuárias;

b)Caça e a exploração de pastos naturais, água e outros produtos espontâneos, explorados 
directamente ou por Terceiros;

c)Explorações de marinhas de sal;

d)Explorações apícolas;

e) Investigação e obtenção de novas variedades animais e vegetais, dependentes daquelas 
actividades.

-SITUAÇÃO PERANTE O IRS (CRIADORES INDIVIDUAIS)
Artigo 4.º 

Actividades comerciais e industriais, 
agricolas, silvícolas e pecuárias
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Artigo 28.º 
Formas de determinação dos rendimentos empresariais e profissionais
1 ‐ A determinação dos rendimentos empresariais e profissionais, salvo no caso da imputação 
prevista no artigo 20.º, faz‐se:
a) Com base na aplicação das regras decorrentes do regime simplificado; 
b) Com base na contabilidade. 
2 ‐ Ficam abrangidos pelo regime simplificado os sujeitos passivos que, no exercício da sua 
actividade, não tenham ultrapassado no período de tributação imediatamente anterior um 
montante anual ilíquido de rendimentos desta categoria de (euro) 150 000. 

-SITUAÇÃO PERANTE O IRS (CRIADORES INDIVIDUAIS)
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Artigo 112.º
Declaração de início de actividade, de alterações e de cessação

1 ‐ Antes de iniciar alguma actividade susceptível de produzir rendimentos da categoria B, deve 
o sujeito passivo apresentar a respectiva declaração de início num serviço de finanças, em 
impresso de modelo oficial. 
2 ‐ Sempre que se verifiquem alterações de qualquer dos elementos constantes da declaração de 
início de actividade, deve o sujeito passivo entregar em qualquer serviço de finanças, no prazo 
de 15 dias a contar da alteração, se outro prazo não for previsto neste Código, a respectiva
declaração de alterações, em impresso de modelo oficial. (Red. Dec.‐Lei n.º 238/2006 de 20/12 )
. 

-SITUAÇÃO PERANTE O IRS (CRIADORES INDIVIDUAIS)
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Artigo 115.º
Emissão de recibos e facturas

1 ‐ Os titulares dos rendimentos da categoria B são obrigados: 
a) A passar recibo, em modelo oficial, de todas as importâncias recebidas dos seus clientes, 
pelas prestações de serviços referidas na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, ainda que a título de 
provisão, adiantamento ou reembolso de despesas, bem como dos rendimentos indicados na 
alínea c) do n.º 1 do mesmo artigo; ou (Redacção dada pela Lei n.º 3‐B/2010‐28/04)
b) A emitir factura ou documento equivalente por cada transmissão de bens, prestação de 
serviços ou outras operações efectuadas, e a emitir documento de quitação de todas as 
importâncias recebidas.(Redacção dada pelo DL 198/2001, de 3 de Julho)
. 

-SITUAÇÃO PERANTE O IRS (CRIADORES INDIVIDUAIS)
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Artigo 116.º
Livros de registo

1 ‐ Os titulares dos rendimentos da categoria B são obrigados: 
a) A escriturar os livros a que se referem as alíneas a), b) e c) do n.º 1 do artigo 50.º do Código do 
IVA, no caso de não possuírem contabilidade organizada; e 
b) A evidenciar em separado no respectivo livro de registo as importâncias respeitantes a 
reembolsos de despesas efectuadas em nome e por conta do cliente, as quais, quando 
devidamente documentadas, não influenciam a determinação do rendimento, quando não 
possuam contabilidade organizada. 
2 ‐ Sem prejuízo do disposto no número anterior, os sujeitos passivos que exerçam actividades 
agrícolas, silvícolas ou pecuárias devem possuir ainda os seguintes elementos de escrita: 
a) Livro de registo do movimento de produtos, gado e materiais; 
b) Livro de registo de imobilizações. 

-SITUAÇÃO PERANTE O IRS (CRIADORES INDIVIDUAIS)
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Em resumo, e no que diz respeito aos criadores individuais, o conjunto de tarefas 
a efetuar não é nem complicada nem muito custosa, mas é necessária e deve ser 
efetuada para que não surjam problemas com as fiscalizações.

Estamos certos que os clubes e associações FONP estarão ao dispor de todos os 
criadores filiados para o aconselhamento e ajuda no que diz respeito ao problema da 
fiscalidade. 

Póvoa de Varzim 12 de Junho de 2012

A Direção da FONP

Para qualquer informação adicional, a Direção da FONP está ao dispor através do 
email fonp@hotmail.com
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