
Cálculo das taxas devidas pelo exercício da atividade de prestador de 
serviços postais, nos termos dos n.ºs 2, 3 e 4 do Artigo 44º da Lei Postal1 

Correção do valor da percentagem contributiva t2 relativa ao ano 2019, por ter 

sido corrigida informação quanto ao valor dos rendimentos relevantes da 

empresa Activos 24 - Distribuição, Eventos e Logística, Unipessoal, Lda, do ano 

2018, conferida por auditoria efetuada pela Grant Thornton em 2020. 

A correção de informação da Activos 24 - Distribuição, Eventos e Logística, Unipessoal, Lda., quanto 

ao valor dos rendimentos relevantes do ano 2018 para cálculo da taxa anual devida pelo exercício da 

atividade de prestador de serviços postais no ano de 2019, nos termos dos n.ºs 2 e 3 do Anexo IX à 

Portaria n.º 1473-B/2008, de 17 de fevereiro, na redação que lhe foi dada pela Portaria n.º 296-A/2013, 

de 2 de outubro, determina a necessidade de se proceder a um ajustamento da percentagem 

contributiva t2 relativa ao ano 2019, o que dá origem a uma revisão da liquidação relativa ao ano 2019 

aos prestadores de serviços postais. 

A correção do valor dos rendimentos relevantes teve impacto no valor do t2, conforme cálculos 

constantes do mapa seguinte: 

1 Lei n.º 17/2012, de 26 de abril, alterada pelo Decreto-Lei n.º 160/2013, de 19 de novembro, e pela Lei n.º 

16/2014, de 4 de abril. 



Ano 2019 (corrigido) 

Fórmula: t2 = (C (Ano n) - T1 n1 (Ano n)) / ∑R2 (Ano n-1); 

C= Total de custos de regulação da atividade dos prestadores de serviços postais, valor 

correspondente às taxas devidas à ANACOM no ano de 2019 = 2 190 937 €; 

∑R0 = Valor total dos rendimentos relevantes das entidades do escalão 0, no ano de 2018 = 1 

791 488 €; 

∑R1 = Valor total dos rendimentos relevantes das entidades do escalão 1, no ano de 2018 = 23 

070 000 €; 

∑R2 = Valor total dos rendimentos relevantes das entidades do escalão 2, no ano de 2018 = 843 

265 854 €; 

∑R= Valor total dos rendimentos relevantes de todos os prestadores de serviços postais no ano 

de 2018 = 868 127 342 €; 

T1 = Taxa a pagar pelas entidades do escalão 1 (rendimentos relevantes >250 000€ <= 1 500 

000 €) = 2 500 €; 

n1 = Número de entidades do escalão 1 = 35; 

∑T1n1= 2 500€ x 35 = 87 500 €; 

t2 = Percentagem contributiva a pagar pelas entidades do escalão 2 (rendimentos relevantes > 

1 500 000 €) = (2 190 937 € - 87 500 €) / 843 265 854 € = 0,2494%; 

a2 (Ano n) = Parcela a abater no cálculo da taxa das entidades do escalão 2 

a2 = t2 (Ano n) X RLI2 – T1(Ano n) = 0,2494% x 1 500 001 € - 2 500 € = 1 241,00 € 

T2 (Ano n) = t2 (Ano n) x R2 (Ano n-1) - a2 (aplicando-se a taxa de 0,2494% aos rendimentos 

relevantes de cada entidade do escalão 2 e subtraindo 1 241,00 € obtém-se o valor da taxa a 

liquidar. 

A nova percentagem contributiva t2 implica, nos termos do dos n.ºs 2 e 3 do Anexo IX à Portaria 

n.º 1473-B/2008, de 17 de fevereiro, a revisão da liquidação efetuada em 2019 aos prestadores de

serviços postais, procedimento que a ANACOM vai aplicar de imediato. 



Quadro resumo do impacto da correção dos rendimentos relevantes da empresa "Activos 24 - 

Distribuição, Eventos e Logística, Unipessoal, Lda"– revisão da liquidação de taxas SP – ano 2019 

2019 

Anteriormente 
Corrigido em 2020 

considerado 

Custos (s/provisões) 2 019 181 € 

Provisões para processos judiciais 171 756 € 

Custos (c/provisões) 2 190 937€ 

∑R2 846 139 120 € 843 265 854 € 

∑R1 22 318 598 € 23 070 000 € 

T1n1 85 000 € 87 500 € 

Fórmula de cálculo t2 = 
(2 190 937 € - 85 000 €) / 

846 139 120 € 

(2 190 937 € - 87 500 €) / 

843 265 854 € 

t2 = 0,2489% 0,2494% 

Parcela a abater 
(0,2489% x 1 500 001 €) – 2 500 € 

= 1 233,50 € 

(0,2494% x 1 500 001 €) – 2 500 € 

= 1 241,00 € 

Valor a liquidar aos prestadores 4 050,46 € 

Valor a devolver à Activos 24 3 418,06 € 

Diferença devido ao arredondamento 

(6 casas decimais) 
632,40 € 


