
Limites Normativo aplicável Legislação Observações

Entidades que não ultrapassem dois

dos seguintes três limites:

- Total de balanço: 350.000 euros

- Vol. negócios líquido: 700.000 euros

- Número médio de empregados

durante o período: 10

Entidades que não ultrapassem dois

dos seguintes três limites:

- Total de balanço: 4.000.000 euros

- Vol. negócios líquido: 8.000.000 euros

- Número médio de empregados

durante o período: 50

Entidades que não ultrapassem dois

dos seguintes três limites:

- Total de balanço: 20.000.000 euros

- Vol. negócios líquido: 40.000.000

euros

- Número médio de empregados

durante o período: 250

Entidades que ultrapassem dois dos

seguintes três limites:

- Total de balanço: 20.000.000 euros

- Vol. negócios líquido: 40.000.000

euros

- Número médio de empregados

durante o período: 250

São grupos constituídos pela empresa-

mãe e pelas empresas subsidiárias a

incluir na consolidação e que, em base

consolidada e à data do balanço da

empresa -mãe, não ultrapassem dois

dos três limites seguintes:

- Total de balanço: 6.000.000 euros

- Vol. negócios líquido: 12.000.000

euros

- Número médio de empregados

durante o período: 50

As microentidades podem optar pela aplicação das

«normas Contabilísticas e de Relato Financeiro»

(NCRF) ou da NCRF -PE, devendo tal opção ser

identificada na declaração a que se refere a alínea b)

do n.º 1 do artigo 117.º do Código do Imposto sobre

o Rendimento das Pessoas Colectivas (declaração de

rendimentos), salvo quando por determinação legal

ou estatutária tenham as suas demonstrações

financeiras sujeitas a certificação legal de contas ou

integrem o perímetro de consolidação de uma

entidade que apresente demonstrações financeiras

consolidadas. 

Entidades do setor não 

lucrativo

NCRF -ESNL - Norma 

contabilística e de relato 

financeiro para 

entidades do setor não 

lucrativo

Art.º 9-E e n.º 2 e n.º 4 

do art.º 10 do DL 

98/2015 de 2 de Junho 

Estas entidades podem optar pela aplicação do

conjunto das normas contabilísticas e de relato

financeiro compreendidas no SNC, com as

necessárias adaptações, ou pela aplicação das

normas internacionais de contabilidade.

Ficam dispensadas do SNC as entidades do setor não

lucrativo cujo volume de negócios líquido não exceda

€ 150 000 em nenhum dos dois períodos anteriores,

salvo quando integrem o perímetro de consolidação

de uma entidade que apresente demonstrações

financeiras consolidadas ou estejam obrigadas à

apresentação das demonstrações financeiras

aplicáveis no SNC, por disposição legal ou estatutária

ou por exigência das entidades públicas

financiadoras.

As entidades do setor não lucrativo dispensadas da

aplicação do SNC e que não optem pela sua aplicação

ficam obrigadas à prestação de contas em regime de

caixa.

Grandes entidades

As entidades de interesse público são consideradas

grandes entidades, independentemente do respetivo

volume de negócios líquido,do total do balanço ou do 

número médio de empregados do período.

NC -ME - Norma 

contabilística para 

Microentidades

NCRF -PE - Norma 

contabilística e de relato 

financeiro para 

pequenas entidades

NCRF - Normas 

contabilísticas e de 

relato financeiro

NCRF - Normas 

contabilísticas e de 

relato financeiro

Microentidades

Pequenas entidades

Médias entidades

N.º 1 do art.º 9, alínea 

a) e b) do art.º 9-A e 

art.º 9-C do DL 98/2015 

de 2 de Junho 

N.º 2 do art.º 9 e alínea 

a) e b) do art.º 9-A e 

art.º 9-C do DL 98/2015 

de 2 de Junho 

As pequena entidades podem optar, em alternativa

ao restante normativo, salvo quando por razões

legais ou estatutárias tenham as suas demonstrações

financeiras sujeitas a certificação legal de contas ou

integrem o perímetro de consolidação de uma

entidade que apresente demonstrações financeiras

consolidadas.

Pequenos Grupos (entidades 

do setor lucrativo e não 

lucrativo)

Os pequenos grupos 

estão dispensados de 

elaborar as

demonstrações 

financeiras consolidadas.

Os limites do total do balanço e do volume de

negócios líquido são majorados em 20 % se:

a) Os valores contabilísticos das ações ou quotas das

entidades incluídas na consolidação não forem

compensados pela fração que representam do capital

e reservas dessas entidades; e

b) Se não forem eliminados das demonstrações

financeiras consolidadas as dívidas e os créditos entre

as entidades, os gastos e rendimentos relativos às

operações efetuadas entre entidades e os resultados

de operações efetuadas entre entidades, quando

incluídos na quantia escriturada do ativo.

N.º 3 do art.º 9 e alínea 

a) e b) do art.º 9-A do 

DL 98/2015 de 2 de 

Junho 

N.º 4 e 5 do art.º 9 e 

alínea a) e b) do art.º 9-

A do DL 98/2015 de 2 

de Junho 

N.º 1 do artº 7 e n.º 1 e 

2 do art.º 9-B do DL 

98/2015 de 2 de Junho 



São grupos constituídos pela empresa-

mãe e pelas empresas subsidiárias a

incluir na consolidação e que, em base

consolidada e à data do balanço da

empresa -mãe, ultrapassem dois dos

três limites seguintes:

- Total de balanço: 6.000.000 euros

- Vol. negócios líquido: 12.000.000

euros

- Número médio de empregados

durante o período: 50

Esta possibilidade é extensível às entidades

subsidiárias de uma empresa -mãe regida pela

legislação de um Estado membro da União Europeia

cujas demonstrações financeiras sejam consolidadas

nos termos dos artigos 4.º e 5.º do regulamento (CE)

n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do

Conselho, de 19 de julho de 2002 (esta opção deve

ser global e mantendo -se por um mínimo de três

exercícios).

Os limites previstos no quadro anterior reportam -se ao período imediatamente anterior.

Sempre que em dois períodos consecutivos imediatamente anteriores sejam ultrapassados dois dos três limites enunciados no quadro anterior, as entidades deixam de poder

ser consideradas na respetiva categoria, a partir do terceiro período, inclusive.

As entidades podem novamente ser consideradas na categoria em que se encontram, caso deixem de ultrapassar dois dos três limites enunciados para a respetiva categoria nos 

dois períodos consecutivos imediatamente anteriores.

Ficam dispensadas da aplicação do SNC as pessoas singulares que, exercendo a título individual qualquer atividade comercial, industrial ou agrícola, não realizem na média dos 

últimos três anos um volume de negócios líquido superior a € 200 000.

Exclusões e dispensa de elaborar demonstrações 

financeiras consolidadas

Grandes Grupos (entidades do 

setor lucrativo e não 

lucrativo)

O grandes grupos estão 

obrigados de elaborar as

demonstrações 

financeiras consolidadas.

Art.º 6 do DL 98/2015 

de 2 de Junho 

As entidades que estejam incluídas no âmbito da

consolidação podem elaborar as respetivas

demonstrações financeiras individuais em

conformidade com as normas internacionais de

contabilidade ficando as suas demonstrações

financeiras sujeitas a certificação legal.

As entidades que estejam incluídas no âmbito da

consolidação podem elaborar as respetivas

demonstrações financeiras individuais em

conformidade com as normas internacionais de

contabilidade ficando as suas demonstrações

financeiras sujeitas a certificação legal (esta opção

deve ser global e mantendo -se por um mínimo de

três exercícios).

As entidades cujos valores 

mobiliários estejam admitidos 

à negociação num mercado 

regulamentado

Demonstrações 

financeiras consolidadas 

em conformidade 

Normas Internacionais 

de Contabilidade

As outras entidades cujos 

valores mobiliários não 

estejam admitidos à 

negociação num mercado 

regulamentado

Podem optar por 

elaborar as respetivas 

demonstrações

financeiras consolidadas 

em conformidade com 

as normas internacionais 

de contabilidade desde 

que as suas 

demonstrações 

financeiras sejam objeto

de certificação legal

N.º 2 ,4 e 6 do art.º 4 

do DL 98/2015 de 2 de 

Junho

N.º 1, 3, 5 e 6 do art.º 4 

do DL 98/2015 de 2 de 

Junho


