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c) As quantias escrituradas dos activos e de quaisquer
passivos associados que a entidade continue a reconhecer.
15.4 — Quando uma entidade tenha dado em garantia,
penhor ou promessa de penhor activos financeiros, deverá
divulgar:
a) A quantia escriturada de tais activos financeiros; e
b) Os termos e condições relativos à garantia, penhor
ou promessa de penhor.
15.5 — Para empréstimos contraídos reconhecidos à
data do balanço, uma entidade deve divulgar as situações
de incumprimento.
15.6 — As sociedades anónimas devem divulgar o número de acções representativas do capital social da entidade, as respectivas categorias e o seu valor nominal.

15.7 — A entidade deve divulgar as quantias de aumentos de capital realizados no período e a dedução efectuada
como custos de emissão bem como, separadamente, as
quantias e descrição de outros instrumentos de capital
próprio emitidos e a respectiva quantia acumulada à data
do balanço.
16 — Benefícios dos empregados:
16.1 — As entidades devem divulgar o número médio
de empregados durante o ano.
17 — Divulgações exigidas por outros diplomas legais:
17.1 — ____________________________________
17.2 — ____________________________________
18 — Outras informações:
(Divulgações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados).
Portaria n.º 987/2009
de 7 de Setembro

De harmonia com as alterações introduzidas na legislação nacional por força da transposição da Directiva n.º 2008/117/CE, do Conselho, de 16 de Dezembro, que entram em vigor em 1 de Janeiro de 2010, os
sujeitos passivos do IVA ficam obrigados ao envio,
por transmissão electrónica de dados, da declaração
recapitulativa a que se referem a alínea i) do n.º 1 do
artigo 29.º do Código do IVA e a alínea c) do n.º 1 do
artigo 23.º do Regime do IVA nas Transacções Intracomunitárias.
A presente declaração recapitulativa substitui o anexo
recapitulativo à declaração periódica do IVA a que se refere
o artigo 30.º do Regime do IVA nas Transacções Intracomunitárias, na redacção anterior à transposição da directiva
acima referida.
Assim:
Manda o Governo, pelo Ministro de Estado e das Finanças, nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 394-B/84,
de 26 de Dezembro, o seguinte:
Artigo único
É aprovado o modelo da declaração recapitulativa a que
se referem a alínea i) do n.º 1 do artigo 29.º do Código
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do IVA e a alínea c) do n.º 1 do artigo 30.º do Regime
do IVA nas Transacções Intracomunitárias, bem como as
respectivas instruções de preenchimento, que se publicam
em anexo.
Pelo Ministro de Estado e das Finanças, Carlos Manuel
Baptista Lobo, Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais,
em 14 de Agosto de 2009.
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Portaria n.º 988/2009
de 7 de Setembro

De harmonia com a Portaria n.º 375/2003, de 10 de
Maio, os sujeitos passivos do IVA estão obrigados ao envio, por transmissão electrónica de dados, da declaração
periódica a que se refere a alínea c) do n.º 1 do artigo 29.º
do Código do IVA.
A introdução, no artigo 2.º do Código do IVA, da regra de inversão do sujeito passivo, bem como as novas
regras de localização das prestações de serviços que
devem vigorar a partir de 1 de Janeiro de 2010 e que
obrigam à desagregação do anexo recapitulativo a que se
refere o artigo 30.º do Regime do IVA nas Transacções
Intracomunitárias, com a consequente necessidade de
adequar a declaração à realidade tributária actual torna
imperiosa a reformulação do modelo da declaração periódica.
Aproveita-se o momento para proceder a algumas adaptações no sentido de conferir uma melhor funcionalidade
à declaração.
Assim:
Manda o Governo, pelo Ministro de Estado e das Finanças, nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 394-B/84,
de 26 de Dezembro, o seguinte:
Artigo único
É aprovado o novo modelo da declaração periódica de
IVA a que se refere a alínea c) do n.º 1 do artigo 29.º do
Código do IVA, bem como as respectivas instruções de
preenchimento, que se publicam em anexo.
Pelo Ministro de Estado e das Finanças, Carlos Manuel
Baptista Lobo, Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais,
em 14 de Agosto de 2009.

