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Âmbito da rubrica Viagens e Turismo

Viagens e Turismo

• Serviços adquiridos por viajantes que visitam uma determinada economia onde

são não residentes durante a sua estadiasão não residentes durante a sua estadia.

 Serviços de alojamento

Serviços adquiridos pelo viajante

 Serviços de transporte local

 Outros serviços: • Alimentação

C lt i d l• Culturais e de lazer

• Saúde

• Educação

• Outros
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• Outros



Âmbito da rubrica Viagens e Turismo

Códigos de Classificação Estatística

B2110 Viagens e turismo em Portugal realizadas por 
residentes no exterior 

País de residência do 
viajante

País de destino da viagem B2120 Viagens e turismo no exterior realizadas por 
residentes em Portugal

B2111 / B2121 Alojamento

B2112 / B2122 Transporte localTipo de bem/ serviço 
prestado

B2112 / B2122 Transporte local

B2113 / B2123 Outros serviços

B2114 / B2124 Pacotes turísticos (com viagem internacional 
incluída)incluída)

B2115 / B2125 Cruzeiros

B2116 / B2126 Time-sharing temporário (associado a direitos 
de habitação periódica)
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Âmbito da rubrica Viagens e Turismo

Residência do  Destino da 

Operações de 

i t i viajante  viagemviagens e turismo

Viajante 
residente em 
Portugal

Em Portugal

B212*B212*

Viagens e 
Turismo

Portugal
No exterior

B211*B211*
Viajante não 
residente em

Em Portugal

residente em 
Portugal

No exterior
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Indicações específicas de reporte Indicações específicas de reporte 
para hotéis e outros para hotéis e outros 

empreendimentos turísticosempreendimentos turísticosempreendimentos turísticosempreendimentos turísticos
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Indicações específicas de reporte

Princípios Gerais - Códigos de Viagens e Turismo, exceto time-sharing
H téi t di t t í ti

1. Reportam as operações com o exterior na ótica da residência do cliente final,

ou seja todas as operações associadas a clientes finais não residentes

- Hotéis e outros empreendimentos turísticos -

ou seja, todas as operações associadas a clientes finais não residentes.

2. A informação reportada refere-se ao momento da prestação efetiva dos

serviços aos clientes finais não residentes, isto é, são reportadas as receitas do

mês por país de residência do cliente final.

3. No campo de identificação da contraparte é identificado o segmento do cliente

final/ motivação da viagem de acordo com:

Cliente particular: zero (0);

Cliente de negócios: 999999999.
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Indicações específicas de reporte

Princípios Gerais - Códigos de Viagens e Turismo, exceto time-sharing
H téi t di t t í ti

4. Para efeitos de simplificação, todas as operações são reportadas indicando como

tipo de conta movimentada X (sem movimentação de conta)

- Hotéis e outros empreendimentos turísticos -

tipo de conta movimentada X (sem movimentação de conta).

5. São incluídas todas as vendas realizadas independentemente do canal de

venda utilizado: estão compreendidas vendas diretas a clientes finais, assim

como vendas indiretas através de agências de viagens ou outros intermediários,

residentes ou não residentes em Portugalresidentes ou não residentes em Portugal.

6. No país da contraparte é indicado o país de residência do cliente e no país do

ti fi i é id tifi d í d d ti d i /l li ã dativo financeiro é identificado o país de destino da viagem/localização do

empreendimento.
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Indicações específicas de reporte

Emp. Turístico
Portugal 

Clientes
França

Exemplo 1
Empreendimento turístico recebe 

Serviço de alojamento:
€40 000 – clientes particulares

clientes franceses, tendo como 
receitas associadas €40 000 de 
clientes particulares e €60 000 de 
clientes de negócios p

€60 000 – clientes de negócios
clientes de negócios.

COPE Código 
Estatístico

Tipo de 
Valor Montante Tipo de conta 

movimentada
País da 

contraparte

Identificação 
da 

País do 
ativo Estatístico Valor movimentada contraparte contraparte financeiro

Viagens e turismo 
em Portugal 
realizadas por X – sem p
residentes no 
exterior –
Alojamento

B2111 Entrada 40 000 movimentação
de conta

França 0 Portugal

Viagens e turismo 
em Portugal 
realizadas por 
residentes no 
exterior –

B2111 Entrada 60 000
X – sem 

movimentação
de conta

França 999999999 Portugal
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exterior 
Alojamento



Indicações específicas de reporte

Emp. Turístico
Portugal 

Cliente 
empresarial 
Espanha

Exemplo 2
Empreendimento turístico Espanha

Aluguer sala para 
congresso

Empreendimento turístico 
disponibiliza uma sala para 
congresso a uma empresa 
residente em Espanha. gp

Identificação País da 

COPE Código 
Estatístico Tipo de valor Tipo de conta 

movimentada
País da 

contraparte

Identificação 
da 

contraparte

entidade do 
ativo 

financeiro

Viagens eViagens e 
turismo em 

Portugal 
realizadas por 
residentes no 

t i

B2113 Entrada
X – sem 

movimentação
de conta

Espanha 999999999 Portugal

exterior –
Outros serviços
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Indicações específicas de reporte

Princípios Gerais - Códigos de Viagens e Turismo, exceto time-sharing
E d tã d i ó i

1. Aplicam-se os princípios gerais referidos anteriormente.

- Empresa de gestão de imóveis -

2. Reportam as receitas de alojamento de clientes finais não residentes em

imóveis situados em Portugal, independentemente da residência do seu

proprietário. As transferências entre o proprietário do imóvel e a empresa de

gestão de imóveis não são reportadas.
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Indicações específicas de reporte

Emp. gestão de 
imóveis
Portugal

Cliente particular
Alemanha

Exemplo 3
Empresa de gestão de imóveis Portugal 

Serviço alojamento

Empresa de gestão de imóveis 
arrenda um imóvel a um cliente 
particular alemão.

COPE Código 
Estatístico

Tipo de 
Valor

Tipo de conta 
movimentada

País da 
contraparte

Identificação 
da 

contraparte

País da 
entidade
do ativo

Viagens e turismo 
em Portugal 

realizadas por 
residentes no 

exterior

B2111 Entrada
X – sem 

movimentação de 
conta

Alemanha 0 Portugal

exterior –
Alojamento
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Indicações específicas de reporte

Exemplo 4
Empresa de gestão de imóveis

Transferência para 
despesas de manutenção + 

pagamento da comissão
Emp. gestão de 

imóveis
Portugal 

Proprietário
Holanda

Empresa de gestão de imóveis 
recebe de um proprietário 
holandês valores relativos a 
despesas de manutenção e 
respetiva comissão e transfere 
para a conta do proprietário o valor 
das rendas do imóvel.

Transferência das 
rendas

Estas operações não sãoEstas operações não são 

reportadas.
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Indicações específicas de reporte

Operações de time-sharing

G2001G2001

Vi lí i

Venda do 
direito

Investimento 

imobiliário

Time‐sharing
(direito real

Vitalício

Recebimento 
de comissões

B2116B2116

(direito real 
de habitação 
periódica)

Venda do 
direito

B2116B2116

Temporário

direito

Recebimento 
de comissões

Viagens e 

turismo

Natureza do  Operação do
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Indicações específicas de reporte

Princípios Gerais – Time-sharing

1. Reportam as operações de time-sharing temporário com o exterior na ótica da 

residência do cliente final, ou seja, todas as operações associadas a clientes j p ç

finais não residentes. (1)

2 Inclui o pagamento inicial do direito de utilização e as comissões periódicas2. Inclui o pagamento inicial do direito de utilização e as comissões periódicas. 

3. Aplicam-se os princípios gerais referidos anteriormente, exceto no que se refere ao  

t d t ti d t i t dmomento de reporte e ao tipo de conta movimentada.

4. As operações são reportadas no momento da liquidação e indicando o tipo de 

conta da entidade reportante movimentada.

(1) As operações de time-sharing vitalício são reportadas no âmbito das operações de investimento imobiliário.

Banco de Portugal Dezembro de 2012            



Indicações específicas de reporte

Emp. Turístico
Portugal 

Clientes time‐
sharing temporário

Holanda

Exemplo 5
Empreendimento turístico recebe

Pagamento

Serviço de time-sharing
temporário

Empreendimento turístico recebe  
comissões anuais de time-sharing
temporário de clientes 
particulares residentes na 
H l dHolanda.

COPE Código 
Estatístico

Tipo de 
Valor

País da 
contraparte

Identificação 
da contraparte

País da 
entidade do 

ativo

Viagens e turismo em 
Portugal realizadas por 
residentes no exterior –

time-sharing
B2116 Entrada Holanda 0 Portugal

time-sharing
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Indicações específicas de reporte

Resumo das regras específicas de reporte dos códigos de viagens e 

Identificação

turismo para hotéis e outros empreendimentos turísticos

COPE Código 
Estatístico

Tipo de 
Valor

País da 
contraparte

Identificação 
da 

contraparte

País da entidade
do ativo

Momento 
de reporte Tipo de conta

Viagens e 0 Viagens e 
turismo, 
exceto
time-

sharing

B2111
B2112
B2113

Entrada
País de

residência do 
cliente final

(cliente 
particular)

999999999 
(cliente de

Portugal
(país da

localização do 
empreendimento

ou imóvel)

Momento da 
prestação do 

serviço 
(ótica da 
receita)

X 
(sem 

movimentação 
de conta)(cliente de 

negócios)
ou imóvel) receita)

0 
(cliente Portugal

Time-
sharing B2116 Entrada

País de
residência do 
cliente final

particular)

999999999 
(cliente de 
negócios)

(país da
localização do 

empreendimento
ou imóvel)

Momento da 
liquidação I; E; O; C; X
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negócios)



Indicações específicas de reporte

Princípios Gerais – Outros códigos estatísticos

1. As restantes operações, não incluídas nos códigos de viagens e turismo, devem1. As restantes operações, não incluídas nos códigos de viagens e turismo, devem 

ser reportadas na ótica da atividade individual da entidade reportante face a 

entidades não residentes em Portugal.
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Indicações específicas de reporte

Emp. Turístico
Portugal 

Operador Turístico
Espanhol

Exemplo 6

P t d i õ

Pagamento

Serviço de 
intermediação comercial

Pagamento de comissões a um 
operador turístico espanhol.

intermediação comercial

Operação COPE Código Sentido PaísOperação COPE g
Estatístico Sentido País

Pagamento pela

aquisição de serviços de Serviços de aquisição de serviços de 

intermediação 

comercial

intermediação
comercial

D7080 Saída Espanha

Não é identificado o país do ativo financeiro e 

não é preenchida a identificação da 
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contraparte



Indicações específicas de reporte

Emp. Turístico
Portugal 

Fornecedores
Reino Unido

Exemplo 7

A i i ã d i d

Pagamento

Serviços informáticos

Aquisição de serviços de 
informática ao Reino Unido pelo 
empreendimento turístico.

Operação COPE Código Sentido PaísOperação COPE g
Estatístico Sentido País

Pagamento pela

aquisição de serviços Serviços 
i f áti D2020 Saída Reino 

U idaquisição de serviços 

informáticos
informáticos Unido

Não é identificado o país do ativo financeiro e 

não é preenchida a identificação da 

contraparte
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