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IRC e Benefícios Fiscais
- alterações previstas 
com a Lei OE 2012

A Lei do Orçamento de Estado (Lei 
do OE) para 2012 introduzirá 
certamente diversas alterações ao 
Código do IRC e Estatuto dos 
Benefícios Fiscais. Várias destas 
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tributável de IRC gerada num ano. 
Pretende-se assim assegurar que as 
entidades sujeitas a IRC pagarão 
efectivamente sempre IRC apesar do 
montante de prejuízos fiscais que 
t h   f it  d  t  
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Jornal de Negócios alterações encontram-se já 
estabelecidas no “Memorando de 
Entendimento” celebrado entre a 
Portugal e a denominada Troika bem 
como no “Documento de Estratégia 
Orçamental 2011 – 2015” de Agosto 
deste ano.

tenham para efeitos de reporte. 

Aliás, a questão da limitação ao 
reporte de prejuízos fiscais 
enquadra-se também numa questão 
de sustentabilidade das receitas 
fiscais. Muitas empresas têm 
acumulado prejuízos fiscais nestes 
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Relativamente ao IRC, prevê-se o fim 
das taxas reduzidas e a introdução de 
maiores limitações ao reporte de 
prejuízos fiscais. Quanto ao primeiro 
tipo de medidas, a taxa de IRC de 
12,5% para a matéria colectável até 
12 500 euros deverá ser eliminada. O 
fim das taxas reduzidas de IRC de 

anos de crise financeira e económica, 
o que significará que, quando as 
empresas gerarem lucros aquando da 
retoma económica, muitas destas 
sociedades efectivamente não 
pagariam impostos sobre os lucros 
por vários anos em resultado da 
aplicação mecanismo do reporte de 

10% e 15%, previstas no âmbito do 
regime da interioridade, é 
igualmente esperado.

Adicionalmente, o aumento da 
derrama estadual de 2,5% para 3%, 
com a descida do plafond de isenção 
de 2 milhões para 1 5 milhão de 
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prejuízos fiscais. Assim, os tesouros 
nacionais seriam privados de receitas 
fiscais no momento em que 
pretenderiam recuperar os 
montantes aplicados em estímulos e 
apoios, directos e indirectos, que 
deram à economia e ao sector 
financeiro  razão que explicará a de 2 milhões para 1,5 milhão de 

euros, para 2012 e anos seguintes, já 
foi anunciada.

Quanto ao segundo tipo de medidas, 
relativas à utilização futura de 
prejuízos fiscais, o período de reporte 
de prejuízos fiscais será reduzido de 
4 para 3 anos e poderão ainda ser 

financeiro, razão que explicará a 
tendência na imposição de limitações 
à recuperação efectiva de prejuízos 
fiscais.

Espera-se, ou melhor, deseja-se, que 
seja introduzida clareza sobre o que 
se deve entender, e como aplicar, a 
questão da tributação efectiva dos 4 para 3 anos e poderão ainda ser 

introduzidas limitações à dedução de 
prejuízos fiscais ao lucro tributável 
de modo a evitar a erosão da base 

questão da tributação efectiva dos 
lucros distribuídos, introduzindo 
uma definição clara do conceito de 
tributação efectiva. Este ponto é 
igualmente relevante para reduzir os 
eventuais litígios que decorrem de 
regras pouco claras e passíveis de 
variadas interpretações.
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Quanto ao EBF, para além de não 
serem criados novos benefícios 
fiscais, prevê-se o fim de diversos 
benefícios fiscais sujeitos a regra do 
prazo geral de caducidade de 5 anos. 
Note-se que vários benefícios fiscais 
não se encontram abrangidos por 
esta regra, nomeadamente, o 
aplicável ao Centro Internacional de 
Negócios da Madeira.

Relativamente a estes, vários 
benefícios fiscais poderão ser 
revistos, salientando o caso dos ev stos, sa e ta do o caso dos 
aplicáveis as Sociedades Gestoras de 
Participações Sociais (SGPS) e da 
isenção das mais-valias obtidas por 
entidades não residentes sem 
estabelecimento estável em 
Portugal. Quanto ao primeiro, dado 
a importância para os grupos 
económicos portugueses  e económicos portugueses, e 
respectiva envolvente política que 
assumiu, aguarda-se a posição sobre 
a tributação das SGPS. Quanto ao 
segundo, importa verificar se será 
mantida a posição de isenção dada 
aos denominados “paraísos fiscais” 
quando o respectivo Acordo de 
Troca de Informações  ou mesmo Troca de Informações, ou mesmo 
Convenção de Dupla Tributação, 
encontre-se em vigor.
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