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de Seguros, aprovado pela Norma Regulamentar n,e 412oo7-R, de 27 de Abril. do Instituto de Seguros de 
Ptlrtugall e demals disposIÇões legais vigeotlô'S para o lf!SpectNO sector de actMdade, em Qualquer caso sem 
pr!jurzo ela obwfvanaa do dl5pOsto neste Código; 
b) Reftectll a totalidade das operações realizadas pelo sujeito passrvo (ou 5t'J3, assegurar a ex.auslMdade 
cios reglstos) e ser orgar'llZada de modo a permitir a autOtlOlTlIZ3I;30 clara e lnequlvoca dos resultados das 
operaçOes e vanaçOes patrimoniais sujeitas ao regime geral do IRC rela tIVamente aos restantes regimes de 
tnbutaçao (v,g. leglmes de reduçao de taxa. isençao temporana ou definitIVa, etc l. de'.oendo todos os lança
mentos estar apoiados em documentos justificativos, datados e suS(eptfvels de serem aplesentoJdos sempre 
que necessario Icf,. alt.e 123,c n,e 2 alinea a)1. 

o ['1 ." :2 assimila os excedentes Ilquidos das cooperati~as · sujeitos passivos de IRC nos termos do art .e 2.e n." 
1 alfnea a) - a resultado liquido do períOdo, sendo aqueles apulados, para efeitos da determinaçao do resul· 
tado tributavel neste Imposto e de acordo com o disposto r.o 3rt" 7 "n." 1 do Estatuto fiscal CooperatIVO 
(EFC) (Lei n.· 85198, de 16 de Dezembro>. antes da participaçao econ6rrnca dos membros nos resultados, 
nos termos estabelecidos 1'10 art." 3." do Código CooperatNO, aprovado pela Lei n." 51/96, de 7 de Setem
bro Pofém, uma vez Que as cooperativas - pol defirnçao • VIsam a satlSfaçao das necesSIdades e aspirações 
econ6m1cas. SOClaIS ou culturais dos seus membros, sem fins luaatlVOS (dr. art.e 2." n." 1 do Código Coope
rallllO), o apuramento de excedentes líquidos consubstanaa uma situaçao excepcIOnal. 

'Wr: art." 15."; art" 21 "; art." 24."; art. o 123."; Portaria n" 36012002. de 5 de Abnl 

Doutrina administrativa 
Consequênclas fiscaIS da aplicaçao da Directriz ContabllíSbCa n · 25 - Locações (Olcular n· 7f2003 de 28 
de Março). 
Resultados de opt!façOes e variações patrimoniais SUjeitas a regimes diferentes de trlOutaç)o (lnformac;Cio 
VIIlculatlVa· Proc. n" 16751'03. com despacho concordante do dlfector-geral dos impostos. d~ 2004·11-18). 
Oeduçao de pte,ulzos flSC3ls (lnformaç.ro vínculauva - PrOC. n," 1664AJ6. com despacho cOflCOfdante do 
subdlfector.gl!l'al do IR. de 2006.'1 1(21)_ 
Contratos de conSl1uç30 (Ctlcular n.o 812010 de 22 de Julho). 
~lodlzaç30 do lucro tribut~vel das empresas concessionMlas (Informaç30 vinculatIVa· Proc. n.o 2010 
002208. com despacho concordante do director'geral dos Impostos. de 2010J07129) . 

Artigo 18.0
. Periodização do lucro tributável 

1 • Os rendimentos e os gastos, assim como as outras componentes poSitivas ou negativas do 
lucro trlbutáv~1. 510 imputáveis ao periodo de tributação em que sejam obtidos ou suportados, 
independentemente do seu recebimento ou pagam~nto, de acordo com o regim~ d~ periodização 
económlca. 

2 - As componentes positivas ou negativas consld~radas como respeilando a perfodos anteriores 
só são imputáveis ao periodo de tributação quando na data de encerramento das contas daquele 
a que deviam ser imputadas eram imprevisíveis ou manlrestamente desconhecidas. 

3 - Para er~itos d~ aplicação do disposto no n."I: 
a) Os réditOS relativos a vendas consideram·s~ em geral r~alizados, e 05 correspond~ntes gastos 
suportados, na data da entrega ou e::tpedição dos bens correspondentes ou, se anterior, na data 
em que se opera a transrerlnc1a de propriedade; 
b) Os réditos relativos a prestações de serviços consideram-s~ em g~ral realizados, e os corres
pondentes gastos suportados, na dala em que o serviço é conclufdo, ~xcepto tratando-se de servi
ços que consistam na prestaçllo de mais de um acto ou numa prestação continuada ou suc~S5iva, 
que são imputáveis proporcionalmente à sua execuçllo; 
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c) Os rêdllOS e os gastos de conlTatos de construçAo devem ser periodlzados tendo em considera
ç,lo o disposto no a~o 19.-. 

<1 - Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, nao se tomam em consideraç,lo even
tuais cláusulas de reserva de propriedade, sendo assimilada a venda com reserva de propriedade 
a locaçao em que exista uma clãusula de transfer!ncia de propriedade vincul'lliva para ambas 
as partes. 

S - Os rédltos relativos a vendas e a prestações de serviços silo imputáveis ao período de tributa
çllo a que respeitam pela quantia nominal da contraprestação. 

6· A determinaç,lo de resultados nas obras efectuadas por conta própria vendidas fraccionada
mente I! efectuada li medida que forem sendo concluídas e entregues aos adquirentes, ainda que 
nllo sejam conhecidos exactamente os custos totais das mesmas. 

7 - 05 gastos das exploraçOes silvicolas plurianuais podem ser imputados ao lucro tributiivelten
do em consideraçlo o ciclo de produção, caso em que a quota parte desses gastos, equivalente li 
percentagem que a extracção efectuada no período de tribUfaçlo represente na produçJo total 
do mesmo produto, e ainda não considerada em períodO de tributaçao anterior, I! actualizada 
pela apücaçlo dos coeficientes constantes da portaria a que se refere o artigo 47,-, 

8 - Os rendimentos e gastos, assim como quaisquer outras varlaç0e5 patrimoniais, relevados na 
contabilidade em consequência da utiliz.aÇão do método da equivallncia patrimonial nlo concor
rem para a determlnaçJo do lucro tributável, devendo os rendimentos provenientes dos lucros 
distribuídos ser imputados ao período de tributação em que se adquire o direito aos mesmos. 

9 - Os ajustamentos decorrentes da aplicação do justo valor nlo concorrem para a formação do 
lucro tributável, sendo imputados como rendimentos ou gastos no penodo de tributaçAo em que 
os elementos ou direitos que lhes deram origem sejam alienados, exercidos, extintos ou liquida
dos. excepto quandO: 
a) Respeitem a instrumentos financeiros reconhecidos pelo justo valor através de resultados, des
de que, tratando·se de Instrumentos do capital próprio, tenham um preço formado num mercado 
regulamentado e o sujeito passivo não detenha, directa ou Indlrectllmente, uma partlclpação no 
capital superior a 5% do respectivo capital social; ou. 
b) Tal se encontre expressamente previsto neste Código. 

10 - Para efeitos do cálculo do nível percentual de participaçao Indlrecta no capital a que se refe
re o número anterior slio aplicáveis os critérios previstos no n.o 2 do artigo 483.° do Código das 
SOCiedades Comerciais. 

11 - Os pagamentos com base em acçOes, efecruados aos trabalhadores e membros dos órgãos 
estatutários, em raUio da prestaçJo de trabalho ou de exercido de cargo ou função, concorrem 
para a formação do lucro tributiivel do período de tributaçAo em que os respectivos direitos ou 
opçOes sejam exercidos, pelas quantias liquidadas ou, se aplicável. pela diferença entre o valor 
dos Instrumentos de capital próprio atribufdos e o respectivo preço de exercido pago. 

12 - Excepto quando estejam abrangidos pelo disposto no artigo 43.-, os gastos relativos a benefi
cios de cessação de emprego, beneficios de reforma e outros beneficios pós emprego ou a longo 
prazo dos empregados que não sejam considerados rendimentos de trabalho dependente, nos 
termos da primeira parte do n.e 3) da alínea b) do n.O 3 do artigo 2.- do Código do IRS, são impu
táveis ao período de tributaçlo em que as importAndos sejam pagos ou colocadas li disposição 
dos respectivos beneficiários. 
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Por Nina Aguiar 

N. o 1 A tributa~ao do Iuera empresarial assenta no principia da espeoaliza~ao dos exercfcios, o qual significa 
que, para calcular o Iuera tributavel, se devem constderar em cada periodo de tributa~ao apenas as compo
nentes do Iuera que dig am respeito a esse exercicio. Trata-se de urn principia classico da tributa~ao do Iuera, 
que justifica a necesstdade de efectuar uma parti~ao temporal, em alguns casas irremediavelmente artificial, 
do fluxo da produ~ao de rendimentos (STA, Ac. de 25/06/2008, Proc. n.0 291/08). 
Mas considerar em cad a perf ado de tributa~ao apenas as componentes do Iuera que digam respeito a esse 
exercicio (principia da espeoalizat;ao dos exercietos). exige primeiramente definir o enteric de competencia 
temporal, i.e., o criteria que permita aferir a que periodo as factos financeiros dizem respeito. Para este efet
to existem varies criterios de competencia temporal possiveis e nomeadamente: i) o criteria de competencia 
de caixa, segundo o qual as facias financeiros competem ao exercfoo em que ocorrem os pagamentos 
e recebimentos respectivos; ii} o enteric de competencia financeira, segundo o qual os factos financetros 
competem ao exercfcio em que se vencem as respectivos direitos au obriga~oes, i.e., em que as creditos se 
tornam exigiveis; iii) o criteria de competencia econ6mica, segundo o qual as factos financeiros competem 
ao exercfcio em que se verificam os aetas ou factos econ6micos que os originam. 
0 n.0 1 estabelece o pnncfpio da competencta econ6mica, o que significa que o momenta que releva em 
termos de periodizat;ao do Iuera e o da ocorrencia dos ados ou factos que dao origem aos gastos ou aos 
rendimentos. Desta forma, a lei fiscal adopta a mesma regrade imputa~ao temporal vigente para a contabi
lidade comeroal. No entanto, deodtr em que momenta ocorre o facto econ6mico que da origem ao gasto 
au perda au ao rendimento nem sempre e facil, na pratica. A orienta~ao de todos os ordenamentos nesta 
materia tern stdo a de optar par uma abordagem casufstica e na jurisprudencia dos tribunats administrativos 
e fiscais encontramos a este respeito uma casurstica 1a bastante abundante. Alem dtsso, tambem o proprio 
legislador, no artigo 18.0 , depois de enunctar o prtncfpio geral no n.0 1, e a except;ao a regra geral no n.0 2, 
adopta uma abordagem casufstica ao Iongo dos numeros segutntes. 

Sem preocupat;ao de exaustivtdade, referem-se em seguida algumas situat;oes decididas pelos tribunais. 
Juras de mora· os juros de mora a que o sujeito passive considera ter direito, relatives a um credito objedo 
de pracesso judicial, compete economicamente ao exercfcio a que se ref ere o credito principal. No entanto, e 
aceitavel a sua contabiliza~ao no exercfcio do recebimento, desde que o diferimento nao resulte de amissae 
voluntana ou intencional (STA, Ac. de 25/01/2006, Prac. n.0 0830/05). 
Gastos resultantes de variac;oes cambiais: No caso de um suprimento obtido em moeda estrangeira, nao 
e aceitavel como gasto o agravamento do valor da dfvida em resultado de variat;ao cambial, antes de ser 
efectuada uma amorttza~ao do mesmo supnmento (STA, Ac. de 06/07/2005, Prac. n.0 472/05; STA, Ac. de 
04/05/2005, Proc. n.0 57/05). Sublinha-se que a jurisprudemcia antenor parece nao ser tnteiramente coinct
dente com esta, ja que anteriormente o STA vinha considerando que os encargos resultantes de oscilat;6es 
cambtais nao tern que ser tmputados ao a no do pagamento da dfvida contrafda em moeda estrangeira, antes 
devendo ser contabtlizados de acordo com o principia da competenoa econ6mtea, no ana de apuramento 
da variat;ao (STA, Ac. de 08/07/1992, Proc. n.0 14364; STA, Ac. de 09/12/1993, Proc. n.0 15778) 

N. o 2 0 n.• 2 estabelece uma tmportante except;ao ao pnncipio geral; o contrtbutnle pede considerar no 
lucre tnbutavel de um dado perrodo gastos ou perdas e rendimentos respeitantes a outras periodos quando, 
no perfodo em que deviam ter side imputados, eram tmprevisfveis au manifestamente desconhecidos. 
Questao mais complexa e a da tmputabilidade de gastos e rendimentos num exercleto diferente do compe
tente em consequencia de erras do sujeito passive. A JUrisprudencia domtnante vat no sentido de admittr 
essa impula~ao, sempre que a omtssao da imputa~ao do facto no perfodo competente nao resulte de omis
s6es voluntarias e tntencionais, com vtsla a operar transferencia de resultados entre exercfcios (STA. Ac. de 
25/01 /2006, Proc. n.• 0830/05; STA, Ac. de 02/04/2008, Proc. n.0 0807/07). 
No ambito da excep~ao, nao se compreendem "erros contabilisticos ou aetas do pr6prto contribuinte"; a 
"norma ha-de interpretar-se no sentido de que essa tmpossibtlidade e ou esse desconhecimento, para se
rem relevantes, hac-de decorrer de situar;6es externas que o contribuinte nao pede controlar " (STA, Ac. de 
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19111/2008, Proc n.0 325/08). No entanto, nao poe em causa tal prtnclpio, a imputac;ao a urn exercfcio, de 
custos referentes a exerclc1os anteriores, desde que nao resulte de omissoes voluntarias e intenoonais. com 
VISta a operar transferencia de resultados entre exercicios. 

N. o 3, a linea a) Este preceito concretiza a regra da competencia econ6mica para o caso das vend as. 

N. o 17 Atribuindo uma sooedade uma grattficac;ao, em 1990, a tftulo de participac;ao nos resultados, a 
membros dos seus 6rgaos sociais, o pnndpto da especializa<;ao dos exerclcios impoe que a contabilize como 
custo desse ano, amda que nao a distnbua, efect1vamente, ate ao termo do exercicto (STA, 17/ 11/ 1999, 
Proc. n.0 22183). 

Jurisprudencia 
STA, Ac. de 09-05-2012, Proc. n.0 0269/12; STA, Ac. de 19-11-2008, Proc. n.0 0325/08; STA, Ac. de 25-06-
2008, Proc. n o 0291/08; STA, Ac. de 02-04-2008, Proc. n.0 0807/07, STA, Ac de 25-01-2006, Proc. n.0 

0830/05, STA, Ac. de 06-07-2005, Proc. n.0 472/05; STA, Ac. de 04-05-2005, Proc. n.0 57/05; STA, Ac. de 
17-11-1999, Proc. n.0 22183; STA, Ac. de 13-11 -1996, Proc. n.0 20404; STA. Ac. de 23-10-1 996, Proc. n.0 

19443; STA, Ac. de 09-12-1993, Proc. n.o 1 5778; STA, Ac. de 08-07-1992, Proc. n o 14364; 

TCAS, Ac. de 28-06-2011, Proc. n° 02477/08; TCAS, Ac. de 15-09-2009, Proc. n.O 2552/08. 

Bibliografia 
Duarte Mora1s, Apontamentos ao Impasto sobre Rendimento das Pessoas Colectivas, Coimbra, 2007, pp. 
64-70; Freitas Pere1ra, M. H. A Periodiza<;ao do Luera Tributave/, CTF, n ° 349, 1988; Teixeira, Manual de 
Oireito Fiscal, 2.• ed., C01mbra, 201 0, pp. 74-76. 

Par Patricia Anjos Azevedo 

N.O 1 
A vida das empresas div1de-se tendencialmente em perlodos, devendo-se a cada urn deles imputar determi
nados valores (no fundo, as Iueras ou as preJulzos, inclumdo-se as variac;oes patrimoniais). Destarte, verifrca
se a aceitac;ao/consagra<;ao de urn pnnclpio deslgnado par "principia da especializac;ao dos exercioos"lll au, 
na terminologia legal, " reg1me da periodiza<;ao do lucro tributavel" ou "regime de periodizac;ao econ6mica". 
Tal imputa<;ao obedecera, portanto, a urn criteria econ6mico (e nao ftnanceiro), pelo que todas as operac;oes 
efectuadas no perlodo econ6mico em questao (e que afectem o respective resultado do exercioo), inde
pendentemente do memento em que se opere o receb1mento ou pagamento, deverao ser, em principia, 
imputadas a esse mesmo periodo. 

N.O 2 
Relativamente a esta questao, vern o Tribunal Central Admimstrativo Sui, no ambito do Recurso 2293/08, 
e em Ac6rdao datado de 18/12/2008;• referir que, em relac;ao ao iRC proveniente de creditos de cobranc;a 
duvidosa, e tendo em conta o principia da especializac;ao de exercicios, entende-se que apenas possam ser 
escriturados em cada exercicio os proveitos e custos que nele efectivamente tenham sido realizados, excepto 
se, efectivamente, na data de encerramento das contas do exercicio forem 1mprev1siveis ou manifestamente 
desconhecidos - requisites para a excepc;ao deste n.0 2 do art? 18.0. Todavia, nao e qualquer desconheci
mento de custos que releva para se aphcar a excepc;ao a este regime-regra, tendo tal desconhec1mento de 
ser fundamentado, "no sentido de nao so descu/piwe/ como atendivel, a Juz do princfpio de justic;a. a fim 
de nao penalizar. excessiva e desproporcionadamente, aquele sujeito passivo, por nao ter contabilizado o 
custo no exercicio norma/mente devido, em virtude de tal se ter ficado a dever a comportamento tido como 
norma/mente exigivel ( .. )" 
Urn outre Ac6rdao relevante acerca da interpretac;ao deste n o 2. eo seguinte. 
Recurso 291 /08 do STA. Descritores: IRC - Periodizac;ao do Iuera tnbutavel - Principia da especializac;ao de 
exerclcios anteriores - lmputac;ao ao exercfCIO - Prrnclpio da justic;a. 

38 5cbll' ti<>tP pnocl~o. 't'!d1• FlRUAUOES PERfiRA.. Rc~nv, CMt3bMJJ(k pJr.t n.~ COi'llaLMh1".1S, 1005 
39 f dr~l tm hllp 1/vtww dgu p~lcd mii170'.i5tl.19254Ca7fb90l57XJ~c6d1di61 9B.J1t-oab2d~0bd80JS153600~c 1 8JKlpen0cKunlffll 
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0 regime-regra para os subsid1os a explora~ao (v.g. verbas concedidas com vista a compensar pre~os de 
venda insuficientes para assegurar uma rentabilidade minima ou a f1nanciar deficits de explora~ao num dado 
perlodo) e a do reconhecimento integral no perlodo de tributac;ao da respectiva atribUI~ao [dr. art.0s 18 .0 

e 20.0 n.0 1 alfnea j)l Contudo, no caso de subsid1os a explorac;ao de projecc;ao econ6mica plurianual (v.g. 
ac~oes de formac;ao prof1ssional de tonga dura~ao, cnac;ao de pastas de trabalho com clausula de concessao 
exigindo a correspondente manuten~ao por urn determinado numero de anos, etc.) admite-se o diferimento 
da correspondente imputac;ao, concorrendo para a formac;ao do Iuera tributavel no perfodo de tributa~ao 
da atribui~ao e nos perlodos de tributac;ao subsequentes a medida e na proporc;ao do reconhecimento de 
gastos e/ou da redu~ao de rend1mentos. 

Este artigo reflecte ainda a convergenCia entre a contabilidade e a fiscalidade na medida em que elenca 
expressamente (com caracter inovador relat1vamente a redac~ao anterior): 
a) Os rendimentos decorrentes da aplicac;ao da taxa de jura efectiva aos instrumentos financeiros valorizados 
pelo metoda do custo amortizado [dr. n,o 1 alinea c) (parte final)]; 
b) Os rendimentos resultantes da aplicac;ao do justa valor em instrumentos financeiros (dr. n.0 1 allnea f)] 
au em actives biolOgicos consumlve1s que nao respeitem a explorac;oes silvlcolas plunanua1s [dr. n.0 1 allnea 
g)]. Contudo, as ajustamentos pos1tivos decorrentes da aplicac;ao do justa valor apenas concorrem para a 
forma~ao do lucro tributavel quando (1) respeitem a instrumentos fmanceiros reconheodos pelo JUSto valor 
atraves de resultados, desde que, tratando-se de instrumentos do capital prOprio, ten ham urn prec;o formado 
num mercado regulamentado e a sujeito passive nao detenha. directa ou indirectamente, uma participac;ao 
no capital superior a 5% do respective capital soc1al; ou (2) tal se encontre expressamente previsto neste 
Codigo Nos restantes casas, vigora a princlp1o da realiza~ao (imputa~ao como rendimentos no perfodo de 
tributac;ao em que as elementos au dire1tos que lhes deram ongem sejam alienados, exercidos, extintos ou 
hqUidados) [dr. art.0 18.0 n.0 9 alfneas a) e b)]. 

0 n.0 2 ass1mila a rendimento a valor dos produtos (petroleo au outros) entregues a titulo de pagamento 
(em especie) do impasto sabre a produc;ao do petr61eo. assegurando a sua inclusao no Iuera tributavel dos 
sujeitos passives que desenvolvem as activ1dades de pesquisa e extrac~ao de petrOl eo. 
Na associa~ao a quota, o rendimento auferido da participa~ao social do associante correspondente ao valor 
da prestac;ao devida ao associado nao concorre para a formac;ao do Iuera tributavel daquele (dr. n.0 3). 

Doutrina administrativa 
Enquadramento fiscal dos prem1os recebidos a titulo de "apoio a imobilizac;ao def1n1tiva de embarca~oes" 

nos termos do art.0 2.0 no 2 da Portaria n.0 577/94, de 12 de Julho (lnformac;ao vinculativa - Proc. n.0 

568/03, com despacho concordante do subdirector-geral, em substituic;ao do director-geral dos impastos, 
de 2003/07/31). 
Obrigac;Oes dos administradores da insolvencia (lnformac;ao vinculativa - Prac. n.0 1111/2006, com despa
cho concordante do subdirector-geral, em substituic;ao legal do diredor-geral dos impastos, de 2007-07-2 1 
e Proc. n.0 986/2007, com despacho concordante da dired ora de servic;os do IRC, por subdelegac;ao, de 
2007/05/22). 
Subsidies que tern associada uma componente relativa a criac;ao de pastas de trabalho (Circular n.0 6/2000 
de 10 de Maio). 

Artigo 21.0 
• Variar;oes patrimoniais positivas 

1- Concorrem ainda para a forma~ao do Iuera tributavel as varia~oes patrimoniais positivas nao 
reflectidas no resultado Hquido do periodo de tributa~ao, excepto: 
a) As entradas de capital, incluindo os premios de emissao de acr;oes, as coberturas de prejuizos, 
a qualquer titulo, feitas pelos titulares do capital, hem como outras varia~oes patrimoniais po
sitivas que decorram de opera~oes sabre instrumentos de capital proprio da entidade emitente, 
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incluindo as que resultem da atribuic;ao de instrumentos financeiros derivados que devarn ser 
reconhecidos como instrument as de capital proprio; 
b) As mais-valias potenciais ou latentes, ainda que expressas na contabilidade, incluindo as re
servas de reavaliac;ao ao abrigo de legislac;ao de carckter fiscal; 
c) As contribuic;oes, incluindo a participac;ao nas perdas do associado ao associante, no ambito da 
associac;ao em participac;ao e da associac;ao a quota; 
d) As relativas a impastos sabre o rendirnento. 

2 - Para efeitos da determinac;ao do lucre tributavel, considera-se como valor de aquisic;ao dos 
incrementos patrirnoniais obtidos a titulo gratuito o seu valor de mercado, nao podendo ser in
ferior ao que resultar da aplicac;ao das regras de deterrninac;ao do valor tributavel previstas no 
C6digo do Impasto do Selo. 

Por Nina Aguiar 

N, o 1 As componentes positiva e negativa do lucro tnbutavel nao se e~ngem aos proventos e aos custos, uns 
e outros relevados contabilisticamente como tais. De acordo com o conceito de lucro enunciado pelo artigo 
3 °, n.0 2, e em harmonia com a definit;ao de lucre tributavel constante do artigo 17 .0 , n.0 1, os artigos 21.0 e 
24. o determinam a inclusao no lucre tnbutavel de outras variat;oes patrimonia1s "nao reflectidas no resultado 
llquido". Nao obstante esta inclusao em termos genericos, as mesmas disposit;oes cont~m uma enumerat;ao 
de excep<;oes a regra geral que abrange a maioria das situat;Oes enquadraveis na categoria de "variat;oes 
patnmoniais nao reflect1das no resultado Hqu1do ". Torna-se assim meramente residual o campo de aphcat;ao 
dos artigos 21.0 e 24.0

. 

Sao excluldas, em primeiro Iugar, todas as variat;oes resultantes de aumento dos ca pitals investidos pelos 
s6cios (artigo 21.0

) . lsto inclui as entradas para subscnt;iio de capital social, inclu1ndo os premios de em1ssao 
de act;oes e de quotas; a cobertura de prejurzos, fe1ta a qualquer trtulo, incluindo as prestat;oes suplemen
tares; outras prestat;Oes suplementares para cobertura de outras perdas de capital. Excluem-se, em segu1da, 
as ma1s-valias potencia1s ou latentes (ou seja, as mais-valias ainda nao realizadas atraves da alienat;ao dos 
elementos a que d1gam respeito) a1nda que expressas na contabilidade. 

A alrnea b) do n.0 1 refere expressamente, para as excluir da tributa~ao. as ma1s-valias potenciais ou latentes, 
alnda que relevadas na contabilidade e ainda que o tenham side atraves de reservas de reavaliat;ao legal
mente autorizadas. A letra do preceito na sua redac<;ao actual nao deixa qualquer duvida de que mesmo as 
ma1s-valias latentes expressas num au men to de reservas na sequencia de reavaliat;ao efectuada sem base em 
diploma legal sao excluldas da tributat;ao. A solut;ao parece-nos criticavel, ou no minima pouco consistente 
sistematicamente, tendo em v1sta o principle de conexao formal (ou dependencia) estabelecido no artigo 
17.0

, em hnha como que se verifica na generalidade dos ordenamentos fiscais. 

Contribuic;oes no ambito de associac;ao em participac;ao e associac;ao a quota 
A allnea c) do n.0 1 do 21 .0 refere-se as variat;oes patrimonia1s ocorridas no ambito de contratos de associa
t;ao a quota e de associat;ao em participat;ao. 
A assoc1at;ao a quota e um contrato nao tipif1cado no direito portugues, pelo qual "um s6cio de uma so
Ciedade (o associante) se obnga para com outra pessoa a prestar, a essa ou a outra pessoa (o associado), 
d1recta ou mediatamente, uma parte dos beneflcios que adquira por virtude da sua participa<;ao naquela 
sociedade". sen do ainda que .. a cnat;ao da obrigac;ao do associante pode ser ou deixar de ser acompanha
da por uma contribuit;ao do associado, quer esta consista numa imed1ata prestat;ao, quer se constitua uma 
obngat;ao de prestac;ao futura". Esquematicamente, Iemos uma pessoa A (o associ ante), s6cia ou awonista 
de uma sociedade, que se obnga, med1ante um contrato, a prestar a outra pessoa B (o associado, que pede 
sera pessoa com quem contrata ou um terce1ro beneficiario), durante um perlodo de tempo, uma parte (par 
exemplo, uma percentagem) dos lucros ou dos dividendos que receber da sua participa~ao sooal. 
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A associa~ao em participa~ao esta regulada no Decreta-Lei n.0 231/8 1, de 28 de Julho, cujo 2P a define 
como o contra to pelo qual se da "a associa~ao de uma pessoa a uma actividade econ6mica exercida por 
outra, ficando a pnmeira a participar nos Iueras au nos Iueras e perdas que desse exerclcio resultarem para 
a segunda ... ". EsquemattCamente, teremos uma pessoa A (a associante), que exerce d1redamente uma 
actividade econ6mica, que se obriga, mediante contrato, a partilhar com outra B (o associado) o Iuera que 
obt1ver da sua actividade, podendo o associado ficar tambem obrigado a participar nas perdas. Tambem 
neste caso pode haver, nao send a obrigat6ria, uma contribui~ao do associado para a actividade econ6mica 
do associante. 
Tanto na associa~ao a quota como na associa~ao em participac;ao, o associante e o associado podem ser 
pessoas colectivas. 
Nos dois casas existem rendimentos tnbutaveis: na associac;ao a quota os Iueras distribuldos ao titular da 
participac;ao; na associac;ao em participac;ao os rendimentos resultantes da actividade econ6mica. Em ambos 
os casas tais rendimentos, auferidos pnmariamente pelo associante, sao partilhados com outra pessoa, o 
associado. No primeiro caso os rendimentos auferidos sao sempre qualificados como rend1mentos de ca
pitais. Na assoc1a~ao em participa~ao os rendimentos podem receber qua lifica~oes d1ferentes consoante a 
quahdade do seu titular. 
Sao as segumtes os tipos de rendimentos eo respective regime fiscal. 
a) Na associac;ao a quota 
Na associac;ao a quota existem, primariamente, rendimentos atnbuldos ao titular de uma participa~ao de 
capital, a titulo de distribui~ao de Iueras ou de dividendos ou de partilha de patrim6n1o. Em qualquer caso. 
trata-se de rend1mentos de capital, tributaveis em IRS par inclusao na categoria E, ou em IRC por inclusao 
no Iuera, como rendimentos de caracter finance1ro [artigo 20.0 n.0 1 al. c)]. 0 associante e tributado desta 
forma pe!o valor dos rendimentos por ele auferidos deduzido da parte que couber ao associado [artigo 6. 0 

n.0 1 al. l) do CIRS e artigo 20.0 n.0 3 do C!RC]. Se tiver hav1do contribuic;ao do associado ao associ ante, esta e 
considerada como uma entrada ind1recta de capital, sendo portanto tratada como uma variac;ao patrimonial 
positiva, para o assoCiante, a excluir do Iuera tributavel [21 .0 al. d)] 
b) Na associac;ao em participar;ao 
A quali fica~ao dos rendimentos do associante depende do tipo de adividade exeroda: rend1mentos de tra
balho independente au Iueras de adividade comercial, industrial ou agricola. 
Se o associante for uma pessoa singular esses rendimentos sao tributados em IRS atraves da categoria res
pediva, se for uma pessoa colediva esse rendimento constitui o Iuera tnbutavel, estando sujeito a IRC. A 
parte do Iuera que corresponder a prestac;:m a favor do assooado const1tui: 
- Para o associante, uma variac;ao patrimon1al negat1va nao reflectida no resultado lfquido (uma vez que se 
trata de uma participac;ao no Iuera nao deve ser contab1lizada como custo) a excluir do Iuera tributavel [artigo 
24.0 n. o 1 al. d)]; 
- Para o assoCiado, um rendimento de capital. 
Se liver havido contribuic;ao do associado ao associante, esta e consider ada como uma entrada indirecta de 
capital, sendo portanto tratada como uma varia~ao patrimonial pos1tiva, para o assooante, a excluir do Iuera 
tributavel [21.0 al. d)]. 

N. o 2 Dependendo do tratamento contab1llstico que recebam, pod em tambem constitUir varia~aes patri
monlais posit1vas nao reflectidas no resultado llquido as aquisi~aes a titulo gratuito. Quanta a estas, deve 
considerar-se como valor de aquisi~ao o seu valor de mercado, o qual nao podera ser inferior ao que resultar 
da aplicac;ao das regras de determ1na~ao do valor tributavel para efe1to de liquida~ao do Impasto de Selo. 

Jurisprudencia 
STA, 25/10/2000, Proc. n.0 024565. 

Doutrina 
Almeida, Nota Sabre as Vanar;oes Patrimoniais Positivas e Negativas no C6digo do IRC, Fisco n.0 41, 1989, 
pp. 22-23; GUimaraes, As Variac;oes Patrimoniais ( POC e CIRC), Jornal de Contab1hdade, n.0 208, 1994, pp. 
169-177; Teixeira, Manual de Direito Fiscal, 2.• ed., Coimbra, 2010, pp. 94-97. 
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Disposi~oes relacionadas 
Artigo 22 ° CIRC; Art1gos 13.0 a 21 .0 do Impasto do Selo. 

Par Patricia Anjos Azevedo 

De acordo como art.0 104.0 , n.0 2 da CRP, a tributa~ao das empresas incide fundamentalmente sabre o seu 
"rendimento real" . 
Assim, o proprio CIRC (ex vi a prescri~ao do art.c 32.0

) acolheu uma no~ao extensiva de rendimento, denomi
nada par "rend1mento acrescimo" e baseada na teoria do mcremento patnmonial (dr. 1tem 5 do preambulo 
originario do CIRC). 
A primeira acep~ao desta conceptualiza~ao aparece no art.0 3.0 , n.0 2 do CIRC, consagrando-se que o Iuera 
consiste na diferen~a entre as valores do patrim6nio liquido no final do perlodo de tributa~ao, com as cor
recc;oes estabelecidas no CIRC. 
Ja o art.o 17.0 , n.o 1 do CIRC refere que o Iuera tributavel e constituldo pela soma algebrica do resultado 
liquid a do exerclcio com as varia~Oes patrimoniais positivas e negativas verificadas naquele exerclcio e nao 
reflectidas naquele exerclcio, determinadas com base na contabilidade e eventualmente corrigidas nos ter
mos do CIRC. 
De facto, qua1squer alterac;Oes patrimoniais quant1tat1vas ocorridas no patrim6nio das empresas en tram para 
o apuramento do Iuera tributavel em sede de IRC, a menos que o respective C6digo disponha de forma 
diferente. 
Portanto, nos art.0 s 21.0 a 24 ° do CIRC (inclusive), apresenta-se um elenco de situa~6es que nao concorrem 
para a formac;ao do Iuera tnbutavel, dado que efectivamente constituem excepc;oes a sua considera~ao 

como parte integrante do Iuera tributavel. 

N.0 1 

Nota: Este elenco apresenta a ilustra~ao de situac;oes que concretamente nao concorrem para a forma<;Cio 
do Iuera tributavel. 

Para maiores desenvolvimentos, veJam-se as seguintes autores/contributos· Almeida, Luis Chaves, «NOTA 
SOBRE AS VARIA(OES PATRIMONIAIS POSIT/VASE NEGATIVAS NO COD/GO DO IRC», in revista FISCO, n.o 
4, Janeiro/89, pp. 22-23; Almeida, Luis Chaves, «AS VARJA(OES PATRIMONIAIS POSinVAS E NEGATIVAS 

NO COD/GO DO IRCn, in Jornal de Contabilidade da APOTEC, n.0 155, Fevereiro/90, p. 28; Ferreira, Rage
rio Fernandes, «AS VARIA<;OES PATRIMONIAIS (POC E CIRC)», comunicac;ao apresentada nas Jornadas de 
Contabilidade da APOTEC da Madeira, em 14 e 15 de Outubro de 1994; Guimaraes, Joaquim Fernando 
da Cunha, «AS VARIA(OES PATRIMONIAIS (POC E CIRC!» , in Jornal de Contabilidade da APOTEC, n.0 208, 
Julho/94, pp. 169- 177. 

Por Sandra Vide ira eVictor Duarte 

Corresponde ao art.0 21 .0 na redacc;ao an tenor a alterac;ao, renumerac;ao e republicac;ao do Codigo efectua
da pelo Decreta-Lei n.0 159/2009, de 13 de Julho, na sequencia da adapta~ao das regras de determina~ao do 
Iuera tributavel ao enquadramento contabillstico resultante da adopc;ao das normas internacionais de conta
bilidade - International Accounting Standards (lAS) e International Financial Reporting Standards (IFRS)- e in
terpreta~oes conexas (SIC/IFRIC), nos termos do art.o 3.0 do Regulamento (CE) n.0 160612002, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 19 de Julho, bern como da aprova<;Cio des normativos contabillst1cos nacionais 
convergentes com aquele referenCial, des1gnadamente o Sistema de Normalizac;ao Contabillstica (SNC). 

Este artigo define para efeitos fiscais o conceito de variac;oes patrimoniais posit1vas nao reflectidas no re
sultado liqUido do periodo de tributa<;ao - ou seJa, qua1s as opera<;Oes verificadas no perlodo de tributa~ao 
que, para alem de alterarem a composi~ao do capital proprio (ou patnm6n10 llquido) do sujeito passive, 
aumentam o respective valor e que, apesar de nao se encontrarem reflectidas no resultado liquido do mes
mo perfodo, concorrem para a formac;Cio do Iuera tributavel. pelo que devem ser acrescidas aquele para o 
apuramento deste (dr art.0 17.0 n.0 1). 
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b) TratancSo-se de subsidias nao respenantes a actrvo5 depfeo.M!ts ou .mortlUvets, • r@SpeCtrva indusao 
no lucro trlbutàvel é efectuada. em fracÇÕeS iguaIS, durante os perfodos de tobutaçao em QUE' estes iKWos 
sejam tnall«1ive1s - nos termos legais ou do clausulado contratual da r~a cOl'\Cf'S.S3o - ou, nos restantes 
casos, durante 10 anos, sendo o primeiro o do correspondente recebimento. 

De notar Que nos casos de (ransmlSSOO onerosa dos activos - ou outro facto Que determme o apuramento de 
resultados em condk;oes antdogas ( .... g. abale flsico, desmantelamento, abandono ou lnutllizaçao, smi$tros 
ou aleaaç!o permanente a fins alheios d actividade exercida) - antes do termo do per/ode d! diferimento de 
imputaçao do subsidio. as !ra(çoes do sub~dio ainda 1'130 tributadas (ou seja. nao mcluidas para efeitoS de 
determinaçao do lucro tribut.wel em perfodos de tributaçao anteriores) devem ser objecto de Imputaçao ao 
perlodo de tributaçAo em que se ... erifjcou a ocorrência daquele facto. 

Ver: arl.° 30.°. 

Artigo 23.° . Gastos 

1 _ Conslderam·se gastos os que comprovadamente sejam indispensáveis para a realizaçao dos 
rendimentos sujeitos a imposto ou para a manutençao da fonte produtora. nomeadamente: 
a) OS relativos à produçao ou aquisiçao de quaisquer bens ou serviços, tais como matérias utiliza
das. mlo-dHbra, energia e outros gastos gerais de produçllo. conservaçao e reparaçlo; 
b) Os rela tivos à distribuição e venda, abrangendo os de cranspones, publicidade e colocaçao de 
mertadorias e produtOS; 
c) De natureta financeira, tais como juros de capitais alheios aplicados na exploraçlo, descontos, 
ágios, transferfncias, diferençasdecãmbio. gastos com operações de créditO, cobrança de dividas 
e emisslo de obrigações e outros titulos, premios de reembolso e os resultantes da apllcação do 
método do juro efectivo aos instrumentos financeiros valorizados pelo CUStO amortizado; 
d) De natureza administrativa, tais como remunerações, incluindo as atrlbufdas a tilulo de parti· 
cipaçllo nos lucros, ajudas de custo, material de consumo corrente, transportes e comunicaçOes. 
rendas, contencioso, seguros, incluindo os de vida e operações do ramo .. Vida., contribuições 
para fundos de poupança-reforma, conrribuições para fundos de pensões e para quaisquer regi
mes complementares da segurança social, bem como gastos com beneficios de cessação de em
prego e outros beneficios pós-emprego ou a longo prazo dos empregados: 
e) Os relativos a Málises, racionalização, investigaçllo e consulta; 
f) De nalureza fiscal e parafiscal; 
g) Depreciações e amortizações; 
h) AjUStamentos em inventários, perdas por imparidade e provisões; 
I) GastOS resultantes da aplicação do justO valor em instrumentos Ilnancelros; 
I) Gastos resultantes da aplicação do justo valor em aetivos biológicos consumíveis que não sejam 
exploraçOes silvlcolas plurianuais; 
I) Menos-valias realizadas; 
m) IndemnlzaçOes resultantes de eventos cujo risco nlo seja segurável. 

2 - Nilo 510 aceites como gastos as despesas illcitas, de!ignadamente as que decorram de com
portamentos que rundadamente indiciem a violação da legislaçlo penal ponuguesa, mesmo que 
ocorridos fora do alcance territorial da sua aplicação, 

3. Nlo 510 aceites como gastos do período de ttibutaçAo os suponados com a transrnisslo onero
sa de panes de capital, qualquer que seja o título por que se opere, quando detidas pelo alienante 
por perfodo inferior a três anos e desde que: 
a) As panes de capital tenham sido adquiridas a entidades com as quais existam relações espe
cia.ls, nos lermos do n.- 4 do aMigo 63."; 
b) As panes de capital tenham sido adquiridas a entidades residentes em território português 
sujeitas a um regime especial de tributação. 
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4 _ Nilo do também aceites como gastos do período de tributação os suportados com a trans-
mimo onerosa de partes de capital. qualquer que seja o tItulo por que se opere, sempre que a 
entidade aUenante tenha resultado de transformação, incluindo a modificação do objecto social, 
de soc.ledade à qual fosse aplicável regime fiscal diverso relativamente a estes gastos e tenham 
decorrido menos de tr~s anos elltre a data da verificaçlio desse facto e a data da transnússlio. 

5 - Nilo são, Igualmente, aceites como gastos do periodo de tributaçllo, 05 suportados com a trans
mlssllo onerosa de partes de capital, qualquer que seja o titulo por que se opere, a entidades com 
as quais existam relações especiais. nos termos do n.o 4 do artigo 63.", ou a entidades residentes 
em território português sujeitas a um regime especial de tributaçllo. bem como as menos-valias 
resultantes de mudanças no modelo de valorlzaç!lo relevantes para efeitos fiscais. nos termos do 
n." 9 do artigo 18.", que decorram, designadamente, de reclasslflcaç!lO contabllistica ou de altera
ções nos pressupostOS referidos na atinea a) do n.O 9 deste artigo. 
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Jurisprudencia 
Acordao STA, processo n "0774/09, de 21 de Abril de 2010 
Custos de exercicio- Qualifica~ao dos custos- Deduc;ao de encargos- Subsfdio de alimentac;ao- Despesas 
elegfveis - Onus da prova 
«I - Sao fiscalmente dedutive1s para efeitos do disposto no artigo 23.0 do C/RC os pagamentos feitos a 
restaurantes por empresa de construc;ao civil como contrapartida do fornecimento de refeic;oes tomadas 
por trabalhadores seus que desloca para obras situadas em varies locals. II - 0 facto de a empresa pagar 
aos mesmos traba/hadores subsldio de refei<;ao nao configura uma duplicac;ao de custos capaz de afastar a 
dedutibihdade das despesas feitas nos restaurantes. Ill- Na actuac;ao admmistrativa em sede de avaliar;ao da 
indispensabilidade para a obtenc;ao de proveitos de despesas contabilizadas como custos, cumpre-/he tao s6 
o onus da prova da verificac;ao dos pressupostos legais da sua actuac;ao e, ao inves, cabe ao contribuinte de
monstrar que aquelas despesas como tal se /he apresentaram e assim as considerou, fundarnentadamente, 
uma vez que a ele cabe, exclusivamente, a definic;ao das estrategias empresariais proprias. » 

Acordao STA, processo n.0 0937/04 de 26 de Janeiro de 2005 
Publicidade - Fabnca da lgreja - Custos de exercfcio - Luera tributavel 
"Deve ser considerada como custo, nos termos do disposto no art0 23. 0, n. o 1, a/. b) do C/RC e como tal 
dedutivel ao Iuera tributavel, a quantia entregue a uma Fabrica da lgreja Paroquial a titulo de publicidade, 
desde que esta a t1vesse exercido, suportando o contribumte aquele custo, na medida em que nao ha 
qualquer disposrc;ao legal que impe<;a essa mstiturc;ao religiosa de exercer tal actividade e a mesma nao e 
incompativel com o seu escopo principal.» 

Acordao STA, processo n.0 026808 de 10 de Abril de 2002 
Custos de exercioo- Custo fiscal - Custas- Execuc;ao f1scal 
« Nao constituem custo do exercioo, nos termos das drsposh;oes combinadas dos art. 05 23. o e 41. o n." 1 a/. 
d) do C/RC. as custas de processo executive, liquidadas ao contribuinte por incumprimento a ele imputavel. )) 

Acordao STA. processo n." 055/06 de 26 de Setembro de 2007 
Cheque auto- Custo fiscal - Despesas conf1denciais- Despesas nao documentadas- Determ1nac;ao de lucro 
tributavel 
«I - A aquisi<;ao de cheques-auto nao e um custo fiscalmente dedutivel. 
11- Tal despesa deve antes ser qualificada como despesa confidencial ou nao documentada. )) 

Por Nina Aguiar 

N." 7 
1 -A ind1spensabilidade dos gastos 
0 Decreta-Lei n.0 159/2009, de 13/07, que adaptou o C6digo do IRC a nova regulac;ao contabilfstica (Siste
ma de Normac;ao Contabilfstica), alterou a terminologia que se encontrava estabelecida desde 1988, subs
titulndp o termo "custos" para "gastos". 0 n.0 1 contem uma norma geral sobre aceita~ao de gastos para 
efe1tos fisca1s, segundo a qual, para ser fiscalmente aceite, o gasto deve ser indispensavel para a realizac;ao 
dos rendimentos sujeitos a impasto ou para a manutenc;ao da fonte produtora; e essa relac;ao de indispensa
bihdade deve estar comprovada. Esta norma, cuja raiz se encontra na Contribui~ao Industrial de 1963, tern 
gerado problemas de interpretac;ao de dificil resoluc;ao. 
Na jurisprudencia dos tribunals superiores, encontramos pelo menos quatro sent1dos diferentes atribuldos 
a expressao "1nd1spensaveis". Segundo um primeiro, o requisite da mdispensabilidade dos gastos deve ser 
mterpretado como referindo-se a um necessano "nexo de causalidade entre o gasto, porum lado, e a pro
duc;ao dos rendimento ou a manutenc;ao da fonte produtora, por outre (STA, Ac de 13/02/2008, Proc. n.0 

0798/07). Num segundo sentido, os gastos 1ndispensaveis equivalem aos "gastos cantraidos no interesse da 
empresa" (STA, Ac. de 13/02/2008, Proc. n.0 0798/07; TCAS, Ac. de 30/11!2010, Proc. no 4002/10). Num 
terce~ro sentido, para que o gasto possa ser considerado indispensavel, e necessana uma rela~ao justificada 
com a actividade produtiva da empresa (STA, Ac. de 13/0212008, Proc. n.0 0798/07). Dentro desta terceira 
acepc;ao se poderia incluir a interpreta~ao segundo a qual o gasto indispensavel e o gas to "afecto a explo
ra~ao" (TCAS, Ac. de 02/02/2010, Proc. n.0 3669/09). Do mesmo modo pode ser incluida nesta terceira 
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acepc;ao a lnterpretar;ao segundo a qual a indispensab1lidade dos gastos pressupoe que a deCISao quanta 
a sua realizar;ao teve "como intu1to objective o prosseguimento do objecto soc1al da empresa" (TCAS, Ac. 
de 30/11/2010, Proc. n.o 4002/10), ou ainda aquela que considera gastos ind1spensaveis aqueles que "se 
relacionem d1redamente com o processo produtivo ( ... ), designadamente, com a aquisir;ao de factores de 
produc;ao". Fmalmente, uma quarta interpretac;ao propoe que os gastos sao indispensaveis quando mostram 
"adequar;ao econcimica a finalidade da obtenr;ao maximizada de resultados tendo em conta as normais 
circunst~ncias do mercado" (TCAS, Ac. de 02/02/2010, Proc. n.0 3669/09), ou quando sao "abstractamen
te subsumfveis num perfil lucrative" (TCAS, Ac. de 17/07/2007, Proc no 1107/06). Observemos que as 
interpretac;oes referidas nao sao substituive1s entre s1, porque conduzem na sua aplicac;ao a resultados subs
tancialmente dlferentes. Urn gasto pode ter orig1nado diredamente urn rendimento, par exemplo, sem ter 
qualquer relar;ao com o obJedo soc1al da empresa. Ou pode estar estreitamente relacionado com o objedo 
social da empresa e nao ter urn intu1to objedivamente lucrative. Par outro lado, os criterios de interpretar;ao 
enunoados nao sao mutuamente excludentes, podendo verificar-se varios deles em simultaneo em relac;ao 
ao mesmo gasto. Urn gasto pode estar relacionado com o objedo social da empresa, pode ter tido na sua 
motivac;ao urn intuito object1vamente lucrative e pode ter dado origem a urn rendimento. Torna-se pais 
necessaria fixar o senlldo da norma contida no n.0 1. 
Algumas interpretac;Oes podem ser afastadas a partida, sendo a pnmeira delas uma interpretac;ao literal. 
Em sentido literal, " indispensavel" significa insusceptrvel de ser d1spensado ou imprescindfvel. Porem, a 
nor;ao da indispensab1lidade de gasto de uma empresa nao e aplicavel na pratica porque nao existe nem 
pode existir urn criteria objetivo para aferir o que sejam gastos indispensaveis. A gestao de uma empresa e 
necessariamente criallva, estando a competitividade muitas vezes em rela<;ao direta com o r1sco assumido. 
Mas esta realidade opoe-se a uma noc;ao conservadora de «gasto indispensavel)). A adoc;ao de uma noc;ao 
normalizada de gasto indispensavellevaria a nao considerac;ao de uma zona vasta de aetas de gestao basea
dos na necessidade de inovar, na competic;ao e no nsco. Certamente, a lei fiscal nao pretende 1r tao Ionge. 0 
mesmo raC1ocln1o se aplica se interpretarmos o termo "indispensaveis" como significado de "necessaries". 
pais ha muitos ados de gestao que nao sao ''necessaries". mas seguem uma estrategia baseada no risco. 
Se, afastando-nos de uma leitura l1teral, tomamos o Ierma indispensavel como significando "adequado a 
produc;ao de rendimento ou a manutenc;ao da fonte produtora". facilmente se percebe que a margem de 
apreciar;ao quanta a essa adequar;ao e mwto ampla. Tal criteria implicaria para a Administrac;ao Fiscal urn 
poder de aju1zar sabre a adequar;ao do gasto para a produc;ao de rendimento, que se traduzina numa intro
missao inace1tavel da Administrar;ao Fiscal na gestao das empresas, mas significana ao mesmo tempo uma 
possibilidade infinita de as empresas deduzirem gastos artificiais 
No entanto. a nor;ao de rendimento lfquido implica a existencia de urn nexo entre os gastos e os rend1men
tos. Nao existindo esse nexo estaremos per ante consume de rendimento em vez de gastos e. como e sabido, 
o rendimento consumido e rendimento que deve ser tnbutado. Ha, pais, que encontrar a linha que separa 
os gastos, realizados para obtenr;ao de rendimento, e o consumo de rendimento. Como resulta ja do ultimo 
enunciado, gastos fiscais sao aetas, dos quais resultam reduc;oes do patrim6nio empresanal. realizados com 
o objedivo de produzir rendimentos au de manter a fonte produtora. Mas com isto continua mas perante 
urn conceito vago, sendo necessaria cancretizar como se avalia esta intencionalidade subjacente ao ado. 
Desde logo, deve tratar-se de uma intencionaltdade susceptfvel de ser extrafda de elementos objectives. Urn 
pnmeiro elemento abjediva a considerar diz respeito ao "fim lucrative", isla e, a v1rtualidade do ado para 
gerar rendimentos e aumentar o patrim6nio empresarial. Ha que observar que o IRC nao se a plica apenas a 
pessoas colectivas, mas tambem a entidades sem personalidade jurfd1ca, e portanto nem todos os sujeitos 
pass1vos de IRC tern legalmente, pelo seu estatuto jurfdico-privado. fim lucrative. Este resulta. porem, da 
nor;ao de rendimento, como Ja se viu, e da necess1dade de um nexo de intencionalidade entre o acto que 
ongma o gasto e a obtenr;ao de rendimento. lsto e, se o empresario realiza aetas de gestao, implicando gas
los, sem intuito lucrative, tal sign1fica que o empresario reailza tais ados no interesse de terceiros em relac;ao 
a sociedade - os pr6prios gestores ou os s6cios. na maior parte dos casas - pelo que se estara perante urn a 
retirada de ad1vos do patrim6n1o empresarial em favor de outras empresas ou de outras pessoas, que nao 
reduzem a capacidade contribut1va da entidade empresarial. Mas o fim lucrative do acto de gestao nao e 
suficiente. E ainda necessano urn nexo com a actividade empresarial. Uma vez ma1s, ha que notar que nem 
todos os suJeitos passives de IRC estao abrangidos pelo principia da espeoalidade das pessoas coledivas 
(as normas do IRC aplicam-se a empresarios em nome individual e a entidades sem personalidade JUrldica 
como baldios, etc.). Mas o Iuera tributavel deve corresponder a capacidade contributiva de urn determinado 
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sujeito passive, que e sempre, no amb1to da aplica~ao do artigo 23.0
, uma "entidade empresarial", a qual 

tem necessariamente um objedo. E se esta realiza gastos alheios ao seu objedo, ocorre uma transfer{mCta 
de rendimento para outras entidades sem que haja uma redu~ao da capac1dade contributiva, nao devendo 
tais gastos ser consider ados para efeitos de apuramento do rendimento liquido. Gastos fiscais sao, pais, os 
ados de gestae com fim lucrative, e conexos com a actividade especifica do sujeito passive. Os dois requisi
tes - fim lucrative e conexao com a act1vidade especifiCa do sujeito passive - ter~10 de ser avaliados de forma 
a nao implicar uma limita~ao inconveniente da liberdade decis6ria do gestor pelo Direito fiscal. Para limitar 
essa discricionariedade, os cnterios de "raoonalidade econ6mica" e " razoabilidade" (Saldanha Sanches, 
Manual .. .• cit., p. 385) parecem ser incontornaveis (v.g. TCAS, Ac. de 06/10/2009, Proc. n.0 3022/09, em que 
o tribunal considera aceitavel como gasto fiscal de uma empresa cedente, o pagamento de indemmza~oes 

relativas a cessa~6es de contratos de trabalho par uma empresa cessionaria da primeira, o que fora contes
tado pela Adm1nistra~ao Tributaria par o sujeito passive nao ser Juridicamente responsavel pelo pagamento 
de tais indemn1za~oes. vista que nao era a entidade patronal). Com isto, continua mas per ante uma clausula 
geral com um conteudo ainda bastante indeterminado, que cabe ao juiz preencher. Coloca-se quanta a 
este ponto, porem, a questao da reparti~;ao do 6nus da prova entre a Administra~ao Fiscal eo contribuinte, 
sendo aqui que deve tomar-se em aten~ao a expressao "comprovadamente" , inclulda na formula~ao dono 
1 do art1go 23.0

• Em nossa opiniao, a expressao refere-se a "indispensabilidade" dos gastos, isto e ao seu 
mtuito lucrative e a sua conexao com a actividade empresarial, e nao a efectiva ex1stencia do gasto, a qual 
nos referiremos adiante (cremes que no mesmo sent1do se pronuncia o STA, Ac. de 13/02/2008, Proc. n.o 
798/07). Da regra geral da reparti~ao do 6nus da prova (artigo 74.0 n.0 1 da LGT), resulta que o sujeito pas
siva tem o onus de oferecer. de sua imciat1va, alguma prova sabre esses elementos. Uma vez que existe uma 
obriga~;ao geral de documenta~ao em rela~ao aos factos patrimoniais contabihzados (obriga~ao que resulta 
dos artigos 17.0 , n.0 3 e 123 °, n.0 2), tal prova deve resultar da documenta~ao contabilistica, o que significa 
que as documentos referentes aos gastos devem mostrar nao apenas a ocorrencia efectiva dos gastos e o 
seu montante mas tambem a sua causa ou motiva~ao (STA. Ac. de 13/0212008, Proc. n.0 798107), e desta 
deve resultar que o gasto tem conexao com a adiv1dade da empresa e tem lim lucrative. Para completar a 
1nterpretac;ao do n.0 1 do artigo 23.0 e necessaria uma referenda a questao da inclusao no seu ambito de 
aplica~ao das perdas. isto e, das diminui~oes patrimoniais refledidas no resultado do exerclcio mas que nao 
tem a qualificac;ao de gastos Dissemos anteriormente que gastos sao os aetas, dos quais resultam reduc;oes 
do patrim6nio empresarial, realizados com o objedivo de produzir rend1mentos au de manter a fonte produ
tora Mas ha redu~oes do patrim6nio empresarial que nao resultam de aetas, e sim de fades. E o caso das 
perdas de valor de adivos par mero efe1to de flutua~oes nos prec;os de mercado. Ora, o art1go 23 .0 inclui as 
perdas no conceito de "gastos", como se pode ver pela allnea h) do n.0 1. 0 mterio da indispensabilidade 
nao e aplicavel as perdas, pel a sua natureza. No entanto, ao incluir o conceito de perdas no ambito de apli
ca~ao do n.0 1, alguma consequencia deve ser retirada. Ora parece-nos ser essa consequencia que perdas, tal 
como os gastos em sentido proprio, devem ter relac;ao, ainda que indireda, com actos de gestae anteriores 
que cum pram as requ1sitos do lim lucrative e da conexao com a activfdade empresarial. Por exemplo, a perda 
de valor ocornda num adivo adquirido sem lim lucrat1vo ou sem conexao com a actividade empresanal nao 
deve relevar para efeitos fiscais. 
Sera util enumerar-se alguns cases entre tanto ja clarificados pelos tribunais: 

- '' Os montantes 1ncorridos pel a contribuinte em gastos com artigos ofertados a clientes e fornecedores 
nao podem constituir custos f1scais quando, pela ausencia de 1dent1fica~ao destes. nao e posslvel afenr da 
sua rela~ao com os proveitos ou ganhos au com a manuten~ao da fonte produtora>> (TCAS, 22-05-2012, 
Proc n. o 05133/11). 
- No caso de uma associac;ao desport1va, nao sao considerados custos ind1spensaveis a forma~ao do 
rendimento as multas e outras penalidades impostas par viola~ao de regulamentos desport1vos (STA, 
02-05-2012, Proc. n. 930111). 
- Nao sao de cons1derar custos indispensaveis a forma~ao do Iuera, nos termos do art1go 23.0 , «juros e 
impasto de selo de emprestimos bancarios contraldos par uma sociedade e aplicados no financiamento 
gratuito de sociedades suas associadas» (STA, 30-11 -2011, Proc n. 0 01 07111). 
-Sao ace1taveis como perdas (componentes negativas do Iuera tributavel) as menos-valias resultantes de 
uma opera~ao de extin~ao de sociedades, correspondentes a perda de valor das participa~oes detidas 
pelo sujeito passivo de IRC (TCAS, 31-01-2012, 05097111). 
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- Nao podem ser deduz1dos para efeitos de IRC os custos nao suportados pelo suje1to passive, respeltan
tes a mercadonas furtadas, objeto de contrato de seguro e cuja respetiva indemnizac;ao foi paga pela 
seguradora, pais que falta ao alegado custo o requisite geral da sua efetividade (STA, 29-06-2011, Proc. 
n. o 094311 0). 

- Nao sao cons1derados custos fiscais para efeitos do d1sposto no art.o 23.• do CIRC. as despesas efetua
das pelo SUJeito pass1vo com o pagamento de benfeitorias aos anteriores locatarios de locais que este 
tomou de arrendamento com a finalidade de que estes cessassem os seus contratos de arrendamento, 
uma vez que as mesmas nao sao 1ndispensaveis para a obten<;ao de proveitos sujeitos a impasto ou para 
a manutenc;ao da fonte produtora (TCAS, 01 -06-2011 Proc. n. o 06392102); 

2 - 0 onus da prova 
Questao de evidente relevancia relaoonada com a problematica da ind1spensabilidade dos custos ~ a da 
titularidade do 6nus da prova quanta a essa indispensabilidade. Sobre esta materia, entendeu o TCAS re
centemente (TCAS, 2 7-03-2012, Proc. n. o 5312112) que o 6nus probat6rio da indispensabilidade dos gastos 
nao recai, em princlp10, sobre o contribuinte. Mas, prossegue o tribunal, «Se a administrac;ao tributaria, 
atuando submetida ao principia da legalidade, fundamentadamente, despoleta a duvida sabre a rela<;ao 
JUStificada de uma determinada despesa com a atividade do sujeito passive, necessaria e logicamente, por se 
encontrar ma1s habilitado para o efe1to, compete a este uma explica<;ao sabre a ncongruencia econ6mica « 
da operac;ao. a qual nao se cumpre com a alega<;ao abstrata e conclus1va de que a despesa se insere no 
interesse societano e/ou da existencia de relac;ao JUS!Ificada com a atividade desenvolv1da, exigindo-se. sim, 
que o contribuinte alegue e comprove factos concretes, sindicave1s, capazes de demonstrar a realidade, ve
racidade, das atuac;Oes empresanais provocantes dos gastos registados, em ordem a que, entre o ma1s, nao 
resulte inviabilizada a func;ao fiscalizadora ( ... )n . A mesma doutrina encontra-se reiterada na senten<;a TCAS, 
11-10-2011, Proc. n. o 05010111. 

3 - A prova dos gastos 
Frequentemente tratada em sobreposi<;ao com a questao da indispensabilidade dos gastos (a sentenc;a do 
STA, de 13/02/2008, Proc. n° 798107, separa claramente as duas questoes), coloca-se tambem a da prova 
dos pr6prios gastos. Para que os gastos sejam aceites fiscalmente, a sua ex1stencia efect1va tern de ser, pelo 
menos, susceptfvel de prova. Este requisite nao resulta do n.• 1 do artigo 23.0 Literalmente, a expressao 
«comprovadamente indispensaveisn refere-se a comprova<;ao do carater indispensavel dos gastos. nao a 
comprova<;ao da sua veraddade. Nao ~ questionavel que se trata de dois aspetos bastante distintos. Por 
exemplo, se uma empresa que se dedica a restaurac;ao 1nclui nos seus gastos contabilizados uma viatura 
ligeira de passage1ros, encontrando-se o gasto suportado documentalmente por uma fatura emitida nos 
termos legais, nao ha duv1da de que se encontra comprovada a veracidade do gasto. Mas tal nao dispensa 
o contribuinte do 6nus de demonstrar tambem a indispensabilidade do gasto, nos termos anteriormente 
expostos. A necessidade de comprovar a veracidade dos gastos decorre, sim, da norma geral de que cabe ao 
sujeito passive provar os factos que invoca a seu favor (art1go 74.0 n.o 1 da lGT). 

Assente a necessidade de comprovar a veraodade dos gastos, uma segunda quesUio, nao menos lmportan
te, ~a que diz respe1to ao meio de efetuar uma tal comprovac;ao. Quanta a este ponto, a regra fundamental 
e a do artigo 123.0 , n • 2, al. a) do CIRC, segundo a qual «todos os lan<;amentos [contabilfsticosl devem 
estar apoiados em documentos just1ficativos ( .. )n. A mesma regra resultaria tamb~m. mas apenas comple
mentarmente, do artigo 45.0

, n.0 1, al. g) do CIRC (STA, 13-02-2008, Proc. n ° 798/07; TCAS, 18-12-2008, 
Proc. n." 2365/08). 
Tem-se discutido na doutnna e na jurisprudenoa qua1s os requisites necessaries para que podermos conside
rar estar perante um documento justificative. Mais concretamente, tem-se question ado a admissibilidade de 
gastos documentados atraves dos chamados documentos internes, 1.e. documentos sem qualquer eficacia 
externa a esfera jurfdica do contribuinte, e dos talOes de compra, dos qua1s nao consta a identifica~ao do 
adquirente (vg. STA, 05-07-2012, Proc. n • 0658111 ). Saldanha Sanches, Custos ... , p. 86, sustenta que s6 
se encontra devidamente comprovado um gasto documentado atraves de uma fatura que observe todos 
os reqUisites estabelec1dos no artigo 36.", n.0 5 do CIVA. Par uma tal interpreta<;ao, o autor apresenta do1s 
argumentos. 0 primeiro, o de que as ex1genc1as prev1stas na referida disposi~ao devem aplicar-se ao con junto 
das rela<;Oes tributarias por corresponderem as boas pratiCas contabillsticas. 0 segundo, que os requ1sitos 
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estabelecidos para as faturas no CIVA sao as que perm item a escrita da empresa desempenhar todas as fun
<;6es como instrumento de registo e de informa<;ao verificavel que e chamada a desempenhar. 
Outros autores, porem, objetam que o artigo 123.0

, n.0 2, al. a) do CIRC nao pode ser interpretado de um 
modo tao restritivo, pais a sua letra nao permit ina (Castro Tavares, Da rela<;ao .. . , p. 123; Duarte Morais, 
Apontamentos .. , p. 80; Freitas Pereira, Relevancia ... , pp. 346 et seq). 
Em apoio da tese de Saldanha Sanches, merecem ser considerados alguns aspetos. 0 artigo 123.0 do CIRC, 
referente as obrigac;oes contabtllsticas dos sujettos passives, deve ser mterpretado tendo em vista que a con
tabilidade constitut a base para a determina<;ao da base tributavel das empresas residentes e dos estabele
cimentos estaveis. Ora, a contabilidade cumpre fundamental mente uma func;ao probatoria, tanto no d~retto 
privado como no direito fiscal e para poder cumprir essa fun<;ao probat6ria tern de assentar em documentos 
que demonstrem a veracidade dos factos contabihzados. Assim toda a disoplina relativa aos documentos 
que servem de suporte a contabilidade tem de estar necessariamente marcada par esta func;ao probat6ria. E 
nao s6 o carader externo dos documentos e essencial a sua func;ao probat6ria, uma vez que um documento 
produzido internamente e, sem tntervenc;ao de terceiro, nao pode ter qualquer valor probatorio, como as 
elementos constantes do arttgo 36.0

, n.0 5 do CIVA sao, tambem eles, essenciais a func;ao probatoria de um 
documento referente a um gasto 
No entanto, se o gasto puder realmente ser comprovado par outre meio, nao existe fundamento juridico 
para a sua recusa, em face da letra do artigo 123.0

, n.0 2, al. a) do CIRC. E esta a tese de Freitas Pereira, 
exposta claramente nos seguintes termos: «a substituic;ao de um documento externo por um documento 
tnterno pode, no plano exclusive da determinac;ao do Iuera tributavel, nao ser irremediavel se, con tendo este 
ultimo !ados as elementos indtspensaveis que devta canter a primeiro, a veractdade da operac;ao subjacente 
puder ser demonstrada». Cabe, evidentemente, ao contribuinte, fazer essa demonstrac;ao. Ora, pelas raz6es 
ja expostas, nem as taloes de compra nem os documentos produzidos internamente sao aptos a provar a 
veracidade dos gastos. 

Os gastos consideram-se devtdamente comprovados ou documentados quando se encontram apoiados em 
documentos externos, em termos de possibilitar conhecer facil, clara e precisamente, a operac;ao, eviden
ctando a sua causa, natureza e montante. Quando tal nao acontece, tais gastos sao considerados despesas 
confidenciais {TCAS, 30/01/2007, Proc. n.0 1486/06) . No entanto, e aceitavel, em caso de inexistemda de 
documento de origem externa e mesmo nos casas em que este devesse existir, a prova dos custos atraves 
de docume.nto tnterno, que contenha os elementos essenciais das facturas, desde que a veraodade da ope
rac;ao subjacente seja inequivocamente assegurada por outros metes de prova {TCAS, 01-Q6-2011, Proc. n.0 

04589/11; TCAS, 02/02/2010, Proc. n.0 3669/09). 
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Par Patricia Anjos Azevedo 

Com a transi~ao do POC para a SNC, as terminologias utilizadas quer em termos contabilfsticos, quer em 
termos fiscais, foram alteradas. Passou-se a uma aproxima~ao/identifica<;ao entre as duas areas. 
Tal facto justiftca que a epfgrafe desta disposi<;ao tenha alterado de "custos au perdas" para "gastos", em 
vtrtude das altera~oes introduzidas ao CIRC par tntermedio do Decreta-Let n.0 15912009, de 13 de Julho. 

N.0 1 
A no~ao de "gastos" aparece-nos enunCtada no infcio deste n.0 1 do art.0 23.0 do CIRC. Efectivamente, 
tmportara "comprovar" a sua "indispensabilidade" para a realiza~ao dos rendimentos da empresa (anterior
mente design ados par proveitos) au para a manuten~ao da sua fonte produtora - esta e a enuncia<;ao da lei, 
a titulo de verdadeira "clausula geral". 
Em termos fiscais, a comprova~ao dos "gastos" tern par base documentos justificativos (prova documental), 
nomeadamente faduras au documentos equivalentes. 0 Iuera tributavel e encontrado com base nos registos 
contabtlfsticos do sujeito passive. 
No entanto, muitas vezes, em virtude de situat;oes de perda, extravio, etc.. a contribuinte nao disp6e do 
respective documento de suporte. au, dtspondo do mesmo, pode tal documento encontrar-se dotado de 
trregularidades em termos de forma. 
Oeste modo, a JUrtsprudencia's e doutrina46 acerca desta tematica sao ferteis em relates casufsticos. onde 
se demonstra preCtSamente a necessidade de preencher a conceito de "custo" (au, na termtnologia mais 
recente, "gasto"), bern como justificar/documentar a sua indispensabtlidade para obten<;ao de "provettos" 
(na terminologia mais recente, "rendimentos") au para a manuten~ao da fonte produtora47• 

N.0 1, alinea b) 
Sabre este assunto descrito na alfnea b), pronunciou-se o Supremo Tribunal Administrative em Ac6rdao rela
tive ao Recurso 26176, datado de 19/12/2001 ~8 . De facto, a recorrente pretendta que as montantes gastos 
em ofertas para clientes fossem dedutivets ao Iuera tributavel. Como argumento principal, acusa-se o Ac6r
dao recorndo de violar o disposto nesta alfnea b) do n.0 1 do art.0 23 ° do CIRC, uma vez que a recorrente 
considera tats despesas como indispensavets para a realiza~ao dos proveitos ou para a manuten<;ao da fonte 
produtora, de modo a constituir custos (na terminologia actual, gastos). 
Alem disso, alega-se que do Ac6rdao recorndo deveria constar o apuramento do Iuera tributavel fetto tndt
rectamente par metodos indiciarios, altas conforme disposto no art.0 52.0 do CIRC (actual art. a 57.a do CIRC). 
que alias remete para as situa~6es do art.a 87 .ada LGT - sabre aplicac;ao de metodos indirectos de tributac;ao. 
Em rela~ao aos factos matertais provados, no Ac6rdao recorrido salienta-se o facto de ter sido solicitado 
ao impugnante o preenchtmento do onus da prova, a ftm de se comprovar o destine dos bens lidos como 
ofertados, o que nao acontece apesar de as custos de aquisi~ao constarem da contabiltdade da empresa. 
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dedutrvel. pois s6 ha despesa no momenta em que ~ adquirido o combuS1fvel. Ill. Se ~ desconhecido o des
tine dado a tais cheques. estes devem ser considerados despesas conf1dene~ais e/ou nao documentadas e. 
consequentemente. tributados autonomamente (ac6rdao do STAde 2009/01107, Proc. n.0 893/08). 

IRC. Custos de exercicio. lndispensabilidade- A luz do preceituado no art.0 23.0 n.0 1 do C6digo do IRC, 
a indispensabilidade dos custos ou perdas a realiza~ao de proveitos e a manuten~ao da fonte produtora ~ 
de aferir a partir de um juizo positivo de subsun~ao na actividade societaria concretamente exercida e com 
abstrac~ao de um qualquer e necessaria nexo causal (ac6rdao do TCA Sui de 2009/09/1 5, Proc. n.0 2552/08). 

lmpugna~ao judicial. IRC. Custos. Prova- I. Tendo a admi nistra~ao fiscal coligido para os autos indlcios certos 
e seguros da prova da falsidade das facturas desconsideradas como custos. cabia por sua vez a contribuinte. 
infirma-los, ou seja efectuar a prova da efectiva ader~ncia de tais facturas com a realidade. no que consistiam 
"as factos e as razOes de direito que fundamentam o pedido", ou seja, as razOes que podem levar a almeja
da anula~ao, ou ainda, criar a fund ada duvida sobre os mesmos. II. Nao logra fazer tal prova. a impugnante 
que atrav~s dos depoimentos das testemunhas inquiridas e dos documentos juntos nao alcan~a a prova da 
efectiva aderencia de tais facturas com a realidade e nem, sequer, coloca em duvida s~ria, fundada, que tais 
presta<;Oes de seNit;os nao tenham. efectivamente, acontecido. com a dimensao que da sua contabilidade 
emanava (ac6rdao do TCA Sui de 2009/11/25, Proc. n.0 3163/09). 

IRC. Custos de exercfdo. Qualificat;ao de custos. Deduc;ao de encargos. Subsldio de alimentac;ao. Despesas 
eleglveis. Onus de prova - I. Sao fiscalmente dedutiveis para efeitos do disposto no art.0 23.0 do C6digo do 
IRC os pagamentos feitos a restaurantes por empresa de construc;ao civil como contrapart1da do forneci
mento de refeic;oes tomadas por trabalhadores seus que desloca para obras situadas em varies locais. II. 0 
facto de a empresa pagar aos mesmos trabalhadores subsidio de refeic;ao nao configura uma duplicac;ao de 
custos capaz de afaS1ar a dedutibilidade das despesas feitas nos restaurantes. Ill. Na actua<;ao administrativa 
em sede de avaliac;ao da indispensabilidade para a obten~ao de proveitos de despesas contabilizadas como 
custos. cumpre-lhe tao s6 o 6nus da prova da verificac;ao dos pressupostos legais da sua actua~ao e. ao inv~s. 
cabe ao contribuinte demonstrar que aquelas despesas como tal se I he apresentaram e assim as considerou. 
fundamentadamente, uma vez que a ele cabe, exclusivamente, a definic;ao das estrat~gias empresariais pr6-
prias (ac6rdao do STAde 2010/04/21, Proc. n.0 774109) 

IRC. Custos- I. Em mat~ria de custos ou perdas. para efeitos de IRC, numa perspectiva abrangente, global, 
apresenta-se-nos incontornavel a ideia de que. na respectiva defini<;ao. classificac;ao, o legislador pretendeu 
erigir como elemento determinante, angular, o requisite da indispensabilidade "para a realizac;ao dos provei
tos ou ganhos sujeitos a impasto ou para a manutenc;ao da fonte produtora", nos termos privativos do art.0 

23.0 n.0 1 do C6digo do IRC (CIRC). II. Quando o art.0 41 .0 n.0 1 allnea c) do CIRC nao permite a dedu~ao 
dos impastos que. incidindo sobre terceiros. a empresa fica. por lei, desautorizada a suportar. julgamos 
sintomatico do prop6sito legislative, refor~ando-o, de que somente sejam tidos como custos relevantes e 
eleglveis os necessaries ao normal. estrito, exercicio da actividade desenvolvida pelo ente empresarial. Ill. Na 
linha do afirmado no ac6rdao do STAde 06-12-2000 (plenO/CT). rec. 19.003, a "indispensabilidade nao se 
verifica (estando) em causa uma falta de cumprimento das leis fiscais" . IV A causa directa e necessaria de 
a 1mpugnante ter sido chamada a pagar o IVA. em litlgio, contabihzado, por si, como custo em 1994, foi 
a omissao, que cometeu. na liquidac;ao e cobran<;a do impasto aos seus clientes. que. em ultima analise. o 
teriam de suportar. nos termos e para os efeitos dos art.OS 19.0 a 26.0 do C6digo do IVA. pelo que~ inviavel 
a sua dedutibilidade (ac6rdao do TCA Sul de 2011 -03-29, Proc. n.0 4001/10). 

Artigo 24.0 
• Varia<;oes patrimoniais negativas 

Nas mesmas condic;oes referidas para os gastos, concorrem ainda para a formac;ao do Jucro tri
butAvel as variac;oes patrimoniais negativas nao reflectidas no resultado liquido do periodo de 

tributac;ao, excepto: 
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a) As que consistam em liberalidades au nao estejam relacionadas com a actividade do contri
buinte sujeita a IRC; 
b) As menos-valias potenciais au latentes, ainda que expressas na contabilidade; 
c) As saidas, em dinheiro au em especie, em favor dos titulares do capital, a titulo de remunera
~ao au de redw;ao do mesmo, au de partilha do patrim6nio, bern como outras variac;oes patrimo
niais negativas que decorram de operac;oes sabre instrumentos de capital proprio da entldade 
emitente au da sua reclassifica~ao; 
d) As presta~6es do associante ao associado, no ambito da associac;ao em participa~ao; 
e) As relativas a impastos sabre o rendimento. 

Por Nina Aguiar 

0 art1go 24.0 e s1metrico do art1go 21.0
, pel a que se aplicam a respeito do pnmeiro preceito as considera~oes 

que fizemos acerca do segundo, acerca da sua fum;ao sistematica e da sua estrutura 

Pretende-se com esta norma fazer reflectir no Iuera tnbutavel decrescimos patrimoniais que, mio tendo sido 
tratados contabilisticamente como red1tos mas reflect1dos no capital proprio, se traduzam em redu~Oes da 
capaCidade contributiva. Casas de decresCimos patrimoniais a mciUir na previsao do n.0 1 poderao ser as 
regulariza~oes de grande significado (de sinal negative), desde que observado o principia da especializa~ao 
dos exercfcios (a artigo 18." prev~ no n." 2 a imputac;ao ao periodo de tributac;ao respeitantes a perlodos 
anteriores, restringindo essa possibilidade aos casas em que tais factos eram imprevislveis au manifestamen
te desconhecidos na data de encerramento das contas do perlodo a que respeitem). Recentemente, o STA 
cons1derou como vanac;ao patrimonial negativa nao refletida no resultado contabillstico e a incluir no Iuera 
tributavel, a eliminac;ao do credito referente ao pre~o da venda de urn im6vel, que antenormente foi objeto 
de urn contrato-promessa de compra e venda com eficac1a real e em relac;ao ao qual se considerou o prec;o 
nao recebido como proveito no ana da celebrac;ao do contrato-promessa (STA, 09-05-2012, Proc. 0269112) 

0 n° 1 enumera tambem, a semelhan~a do que faz o artigo 21 °, urn grupo de excepc;oes a relevancia fiscal 
das varia~oes patrimoniais negativas nao reflectidas no resultado Hquido. 
Sao essas excep~oes: 
a) "As que consistam em hberalidades au nao estejam relacionadas com a actividade do contribuinte sujeita 
a IRC" . 0 prece1to esta em sin tenia com o entendimento de que tambem nao sao admitidos como gastos 
as liberalidades contabilisticamente tratadas como gastos e valem a este respe1to todas as considerac;oes 
realizadas a proposito do artigo 23.". 0 fundamento desta restric;ao reside na incompatibilidade de principia 
entre as liberalidades e o fim lucrative das empresas. qualquer que seja a sua forma jurldica; 
b) "As menos-valias potenciais au latentes, ainda que expressas na contabilidade" Ha que observar que 
hoje, ap6s a reforma do C6d1go do IRC de 2009, muitas menos-valias potencia1s au latentes- v.g. algumas 
perdas chamadas "par imparidade" · sao efectivamente aceites como custos, mas sao-no apenas quando se 
encontrem reflectidas no resultado contabillstico. 0 que aqui se exclui sao apenas as menos-valias potenciais 
evidenciadas contab11isticamente no balan~o mas nao reconhecidas no resultado contabillstico; 
c) "Saldas, em dinheiro au em espeCie, a favor dos titulares do capital" . Aqui se mcluem a distribui~ao de 
resultados do exercfcio, mas tambem a distribuic;ao de resultados transitados, a restitu1c;ao de presta~oes 
suplementares, a partilha de patnm6n1o em case de redu~ao do valor nom1nal do capital social e a partilha 
em caso de fiquidac;ao da sociedade. Aqui devera tambem ser 1ncluldo o reembolso de capital previsto no 
art.0 346° do Codigo das SoCiedades Comercia1s; E vanac;oes patrimoniais negat1vas (perdas) que decorram 
de operac;oes sabre instrumentos de capital pr6pno. Na anterior redacc;ao do preceito (redacc;ao anterior ao 
Decreta-Lei n." 159/2009, de 13/07). nao se previam expressamente as variac;oes patnmoniais decorrentes 
de operac;oes sabre capital pr6pno. A doutnna defendia ja entao que ta1s variac;6es nao deveriam em caso 
algum influenciar a Iuera tributavel (Ferreira. Gestaa, Contabilidade e Fiscalidade, op. cit., pp. 221); 

d) As prestac;oes do associante ao assoCiado, no ambito da associac;ao em participac;ao. Com efeito, como 
ja se deixou explicado no comentario ao artigo 21 .", as prestac;oes do associante ao associado tern a mesma 
natureza das saldas em favor dos s6dos. Nao devem par isso influenciar a base tnbutavel; 
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e) As relativas a impastos sabre o rendimento. 0 artigo 41.0
, n.o 1, al. a) determ1na a mdedutibilidade dos 

impastos sabre os lucros nos casas em que tais impastos tenham side incluidos no resultado contabilfstico, o 
preceJto aqui considerado exclu1 a deduc;ao dos mesmos impastos quando estes tenham side reconhecidos 
contabilisticamente atraves de contas de capital. 

Jurisprudencia 
STA, 09-05-2012, Proc. n.0 0269/12 (anulac;ao de credlto que a recornda detinha na qualidade de promitente 
vendedora, par resoluc;ao de contrato-promessa com eficacia real, quando o prec;o de venda ja tinha sido 
incluido no lucro tributavel como redito}; STA, 11-02-2009, Proc n.0 0862/08; STA, 06/03/2008, Proc. n.0 

147/07 (gratificac;Oes, venda de acc;oes pr6prias}; STA, 28/10/2009, Proc. n.0 543/09 (gratificac;6es); STA, 
11/02/2009, Proc. n.0 0862/08 (venda de acc;oes pr6prias}; STA, 01-06-2005, Proc. n.0 0228/05 (venda de 
quotas pr6prias); TCAS, 12/10/2004, Proc. no 184/03 (gratifJCac;oes}; TCAS, 19/10/2004, Proc. n.0 7127/02 
(venda de quotas pr6prias}, TCAS, 26/06/2001, Proc. n.0 4736/01 (liberalidade); TCAN, 29/06/2006, Proc. 
n.0 410/04 (pianos de opc;ao de subscric;ao ou de compra de acc;oes}; TCAN. 26/04/2006, Proc. n.0 00314/01 
(gratJfJCac;6es); 

Bibliografia 
Almeida, Nota Sabre as Variac;oes Patrimonia1s Positivas e Negativas no C6digo do IRC, Fisco n.0 41, 1989, pp 
22-23; Duarte Morais, Apontamentos ao Impasto sabre Rendimento das Pessoas Colectivas, Coimbra, 2007, 
pp. 95-97; Ferreira, Gestao, Contabilidade e Fiscafidade, Lisboa, 1997; Guimaraes, As Variac;oes Patrimonia1s 
(POC e CIRC), Jornal de Contabilidade, n.0 208. 1994, pp. 169-177. 

Disposic;oes relacionadas 
Artigos 18.0 e 21 .0 do CIRC. 

Por Patricia Anjos Azevedo 

Mutatis mutandis, e de acordo como mesmo mecanisme utilizado no ambito do art.o 21 .0 (sobre variac;oes 
patrimonia1s posit1vas), esta dispos1c;ao eqUJpara a "gastos" as variac;oes patrimonia1s negativas nao reflectJ
das no resultado llqUJdo do exerclcio. Sendo assim, as situac;Oes nao contempladas no elenco de excepc;oes 
que se segue, concorrerao para a formac;ao do lucro tnbutavel 

Alinea a) 
Contemplam-se aqui, a titulo de excepc;ao. as vanac;6es patrimon1ais negat1vas nao reflectidas no perlodo 
de tributac;ao em questao que nao estejam contempladas ou que nao possam ser associadas ao escopo da 
empresa. 

Alinea c) 
Quer-se significar, com esta allnea, a remunerac;ao do capital investido. 

Nota: A redacc;ao desta disposic;ao sofreu algumas compress6es em wtude das alterac;oes introduzidas ao 
CIRC, por mtermedio do Decreto-Lei n.0 159/2009, de 13 de Julho. 
Alteraram-se tambem as situac;6es a1nda contempladas no texto actual da dispos1c;ao - acrescentou-se uma 
alinea e) e modificou-se o texto da alinea c). 
Assim, a titulo de curios1dade, e para efeitos comparac;ao, veja-se a redacc;ao anterior: 

Artigo 24.0 (Vanac;Oes patrimoniais negativas) 
1 - Nas mesmas condic;Oes referidas para os custos ou perdas, concorrem ainda para a formac;ao do lucro 
tributavel as variac;Oes patrimonia1s negativas nao reflectidas no resultado llqu1do do exercfcJo, excepto: 
a) As que consistam em liberalidades ou nao estejam relacionadas com a activJdade do contribuinte sujeita 
a IRC; 
b) As menos-valias potenciais ou latentes, a1nda que expressas na contabilidade; 
c) As safdas, em dinheiro ou especie, em favor dos titulares do cap1tal, a titulo de remunerac;ao ou de reduc;ao 
do mesmo, ou de partilha do patrim6nio; 
d) As prestac;Oes do associante ao associado, no amb1to da associac;ao em partic1pac;ao. 
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1guals, durante a perlodo de vida utll remanescente do activo em apre~o au - sem prejuizo do d1sposto nos 
art.0 S 38.0 e 46.0 

- ate ao periodo de tributa~ao anterior aquele em que ocorrer a respective abate frsico, 
desmantelamento, abandono, mutiliza~ao au transmissao (cfr. n.o 4). 

Ver: art.0 18.0
; art 0 35.0

; art.0 36.0
; art.o 37.0 ; art.0 38.0

; art.0 46.0 ; art.0 74.0 

Doutrina administrativa 
Descongestionamento das pendencias judiciais (lnformaQjo vinculativa - Proc. n.0 2253/06, com despacho 
concordante do subdiredor-geral, em substituic;ao do director-geral dos impastos, de 2006/12/07). 
Provisoes - Cred1tos sabre hospitais convertidos em sociedades an animas (lnforma~ao vinculativa - Proc. n ° 
782/04, com despacho concordante do substitute do d1redor-geral dos impastos, de 2008102/28). 
Actives fixos tangiveis (Circular n.0 6/2011 de 5 de Maio). 
Actives nao correntes detidos para venda (Circular n.0 8/2011 de 5 de Maio). 

Artigo 36.0 
• Perdas por imparidade em creditos 

1 - Para efeitos da determina<;ao das perdas por imparidade previstas na alinea a) do n.0 1 do 
artigo anterior, consideram-se creditos de cobran<;a duvidosa aqueles em que o risco de incobra
bilidade esteja devidamente justificado, o que se verifica nos seguintes casas : 
a) 0 devedor tenha pendente processo de insolvencia e de recuperac;ao de empresas au processo 
de execu<;ao; 
b) Os creditos tenham side reclamados judicialmente ou em tribunal arbitral; 
c) Os creditos estejam em mora ha mais de seis meses desde a data do respective vencimento e 
existam provas objectivas de imparidade e de ter em sido efectuadas diligencias para o seu rece
bimento. 

2 - 0 montante anual acumulado da perda par imparidade de creditos referidos na alinea c) do 
mimero anterior nao pode ser superior as seguintes percentagens dos creditos em mora: 
a) 25% para creditos em mora h a mais de 6 meses e are 12 meses; 
b) 50% para crediros em mora ha mais de 12 meses e ate 18 meses; 
c) 75% para creditos em mora ha mais de 18 meses e ate 24 meses; 
d) 100% para creditos em mora ha mais de 24 meses. 

3 - Nao sao considerados de cobran<;a duvidosa: 
a ) Os creditos sabre o Estado, Regioes Autcinomas e autarquias locais ou aqueles em que estas 
entidades tenham prestado aval; 
b) Os cn~ditos cobertos por seguro, com excepc;ao da importfmcia correspondente a percenragem 
de descoberto obrigatcirio, ou par qualquer especie de garantia real; 
c) Os crediros sabre pessoas singulares ou colectivas que detenham mais de 10% do capital da 
empresa ou sabre membr os dos seus cirgaos sociais, salvo nos casas previstos nas alineas a) e b) 
do n. 0 1; 
d) Os creditos sabre empresas participadas em mais de 10% do capital, salvo nos casas previstos 
nas alineas a) e b) do n. o 1. 

Por Nina Aguiar 

Jurisprudencia 
Provisoes por nsco de incobrab1lidade de creditos: STA, 25/01/2006, Proc. n.o 830/05; STA, 18105/2005, Proc. 
n.o 0132/05, STA, 30/04/2003, Proc. n.o 0101/03;STA, 02/04/2008, Proc. n.0 807/07; STA, 18110/2006, Proc. 
n.0 668106; STA, 24/01/2007, Proc. n.0 491 /06 (creditos no ambito de rela~6es especiais);TCAS, 06/06/2006, 
Proc. n.0 461/03; TCAS, 19/07/2006, Proc n.0 01 095/06, TCAS, 21 /02/2006, Proc. n.0 7016/02; TCAS, 
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23/11/2010, Proc. n.0 3869/10; TCAS, 15/06/2010, Proc. n.0 3976/ 10; TCAS, 23/02/2010, Proc. n ° 3751/10; 

TCAN. 18101/2007, Proc. no 49/01; TCAN, 26/10/2006, Proc. n.0 309/04; TCAN, 12/10/2006, Proc N.0 

36102 (processo JUdicial em curse); 

Por Sandra Videira eVictor Duane 

Corresponde ao art.0 35.0 na redac~ao anterior a altera~ao, renumera~ao e republicac;~o do C6digo efectua
da pelo Decreta-Lei n.0 159/2009, de 13 de Julho, na sequencia da adapta~ao das regras de determma~ao do 
Iuera tnbutavel ao enquadramento contabilistico resultante da adopc;ao das normas internacionars de conta
bilidade -International Accounting Standards (lAS) e International Financial Reporting Standards (IFRS)- ern
terpretac;oes conexas (SIC/IFRIC), nos term as do art.0 3.0 do Regulamento (CE) n.0 1606/2002, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 19 de Julho, bern como da aprovac;ao des normativos contabillsticos nacionars 
convergentes com aquele referendal, designadamente o Srstema de Normahzac;ao Contabilrst1ca (SNC). 

As perdas por imparidade previstas neste artigo correspondem a anterior "provisao para credrtos de co
branc;a duvrdosa" e respertam a creditos resultantes da actividade normal que, no termo do periodo de 
tr ibuta~ao, se afigurem como de cobranc;a duvrdosa e sejam evidenciados como tal na contabilidade (dr. 
art.0 35.0 n.0 1 alfnea a)]. pelo que assentam, para efeitos da respectrva determinac;ao, na avalia~ao do nsco 
de rncobrabilrdade de tais credrtos, o qual se consider a justificado sempre que (dr. n.0 1 ): 

a) 0 devedor tenha pendente processo de insolvencia e de recuperac;ao de empresas (regulado desde 18 de 
Setembro de 2004 pelo Codigo da lnsolvencia e da Recuperac;ao de Empresas, aprovado pelo Decreta-Lei 
n.0 53/2004, de 18 de Marc;o) ou processo de execuc;ao (cuja regulamentac;ao legal consta do Codigo de 
Processo Civil) (au equivalente em tribunal estrangeiro), 
b) Os creditos ten ham sido objecto de reclamac;ao judicial au em tribunal arbitral [na redacc;ao dada pel a Lei 
no 55-A/2010, de 31 de Dezembro (OE 2011 )); ou 
c) Os creditos se encontrem em mora ha mais de seis meses desde a data do respective vencrmento e o 
sujerto passrvo (credor) tenha na sua posse provas objectivas da srtuac;ao de imparidade e, bem assim, da 
efectrvac;ao de diligencias tendentes a sua cobranc;a, sendo que, nestes casas, o montante anual acumulado 
da perda par imparrdade nao pode exceder as percentagens dos creditos em mora fixadas no n.0 2 em fun
c;~o da antiguidade da mora. 

Nos casas das alineas a) e b) do n.0 1, as perdas par imparidade sao aceites para efeitos frscais ate ao mon
tante correspondente a 100% dos creditos, uma vez que se trata de processes cuja pendencia demonstra de 
modo manifesto a incapacidade do devedor em solver as suas dlvidas. 
De notar que nao ha mora em caso de diferimento do prazo de pagamento com acordo do sujerto passive 
(credor) e, tratando-se de credrtos trtulados per letras, a contagem do perlodo de mora inrcia-se na data do 
vencimento da letra. 
Ainda que o Codigo nao faculte qualquer defrnrc;ao do conceito de actividade normal, deve considerar-se 
que esta apenas abrange operac;oes que envolvam transacc;Oes correntes (au, seja, operac;Oes de natureza 
comercial relacionadas com venda de bens ou prestac;ao de servic;os respeitantes a actividade do sujeito 
passive), pelo que nao sao aceites para efeitos frscais as perdas par imparidade previstas neste artigo quando 
relativas a quaisquer outros creditos (v.g. adiantamentos a fornecedores, ahenac;ao de actives nao correntes, 
etc. - d r. parecer do Centro de Estudos Fiscars n.0 11/95) 

Excluem-se do regime previsto nos n.0 S 1 e 2 os seguintes credrtos, arnda que em mora (dr. n.0 3). 
a) Os creditos sabre o Estado, Regioes Aut6nomas e autarquias locais ou em que tais entidades tenham 
prestado aval, 
b) Os creditos cobertos par seguro - excepto na parte relativa ao descoberto obrigat6rio - ou par garantra 
real (v.g. hrpoteca ou penhor); 
c) Os credrtos sabre titulares de mais de 10% do capital ou membros dos orgaos sociars do sujeito passive, 
excepto em caso de pendencia de processo de insolvencia e de recuperac;ao de empresas, processo de exe
cuc;ao ou reclamac;ao judioal ou em tnbunal arbitral, 
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fiscal mente relevantes - v.g. desvalOfizaçoes exCept:1OniI1S de<:orrentes do abate, nos perIodos de ttlootaç30 
de 2010,201 I ou 2012, de programas e equipamentos InforiNllcos de f.acturaçAo substltuldos em canse
quênoa da @Xlg~1iI de certlfi~o de software nos termos do art.- 123.° n .o 9 do Código, embora com 
dtSpel"lsa de acertaç30 prévla (dr. art.- 10P da let n.O SS·A/2010, de 31 de Dezembro (Oe 201 1) e 117 o da 
ler n.0 64-812011, de 30 de Dezembro (OE 2012)]. 

A partir de I de Janeiro de 201 2, a referência legal efectuada no n· 2.lJ DGCI cOflSldera-se felta.lJ Autoridade 
Tribut;\fla e Aduaneira (An, que sucede aquela nas respectivas atribUições e competências (cfr. art -S 12.0 e 
16.0 do Decreto-lei nO 11812011, de 15 de Dezembro). 

Ver: art.° 35. 0
; art· 15.0 do Decreto Regulamentar n.o 2512009, de 14 de Setembro. 

Doutrina administrativa 
ACIIvOS nao correntes detidos para venda (Circular n." 812011 de 5 de MaiO). 
Deslecanhecrnenlo do actlVO relatIVO aos dirertos de contrataç30 de jogadores profissionais, por reYOgai;ao 
ou rescrs.lJo do contrato de trabalho desportivo (Circular n o 1212011 de 19 de MitlO) 

Artigo 39,0 . Provisões fiscalmente dedutíveis 

1 - Podem ser deduzidas para efeitos fiscais as seguintes provisOes: 
a) As que se destinem a faz.er face a obrigaçOes e encargos derivados de processos judiciais em 
curso por factos que determinariam a indu5a.o daqueles entre os gastos do perlodo de tributaçllo; 
b) As que se destinem a faz.er face a encargos com garantias a clientes previstas em contralOs de 
venda e de prtstaçAo de serviços; 
c) As provisões técnicas constituidas obrigatoriamente, por força de normas emanadas pelo Insti
tuto de Seguros de Portugal, de carácter genérico e absrracto, pelas empresas de seguros sujeitas 
à sua supervislo e pelas sucursais em Portugal de empresas seguradoras com sede em outro 
Estado membro da Unillo Europeia; 
d) As que, constltufdas pelas empresas pertencentes ao sector das indústrias extractlvas ou de 
tratamento e eliminação de resíduos, se destinem a fazer face aos encargos com a reparaçllo dos 
danos de carácter ambiental dos locais afectos à exploraçllo, sempre que tal seja obrigatório e 
após a cessação desta, nos termos da legislação aplicável. 

2 - A determinaçllo das provisões referidas no número anterior deve ter por base as condições 
existentes no final do período de tributação. 

3 • Quando a provido for reconhecida pelo valor prtsente, os gastos ~sultantes do respectivo 
desconto ficam igualmente sujeitos a este regime . 

., - As provisões a que se referem as alíneas a) a c) do n," 1 que nllo devam subsistir por nllo se 
terem verificado os eventos a que se reponam e as que forem utilizadas para fins divenos dos 
expressamente previstos neste artigo consideram-se rendimentos do respectivo períodO de tri
butaçAo. 

5 . O montante anual da provisão para garantias a clientes a que refere a aUnea b) do n." 1 é 
determinado pela aplicação às vendas e prestações de serviços sujeitas a garantia efectuadas no 
período de tributaçAo de uma percentagem que nlo pode ser superior à que resu1ta da proporçllo 
entre a soma dos encargos derivados de garantias a cllente5 efectivamente suportados nos últi· 
mos três perfodos de tributaçllo e a soma das vendas e prestaçOes de serviços sujeitas a garantia 
efectuadas nos mesmos períodos. 
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6 · 0 montante anual acumulado das provisoes tecnicas, referidas na alinea c) do n.0 1, niio de
vern ultrapassar os valores minimos que resultem da aplica~iio das normas emanadas da entida
de de supervisao. 

w.; .. ,r:y 
Par Nina Aguiar 

A IV Directiva relativa as contas anuais das soc1edades (Directiva 78/660/CEE, de 25 de Julho de 1978) esti· 
pula (artigo 20.0 , n.0 1) que "as prov1soes tem por objecto cobm as responsabilidades cuja natureza esteja 
claramente definida e que a data do balan~o sejam de ocorrencia provavel ou certa, mas mcertas quanta ao 
seu valor ou data de ocorrencia", acrescentando (n." 3) que "as provisoes nao podem ter par objecto corrigir 
os valores dos elementos do activo" . Uma prov1sao e, pais, o reconhecimento contabilfstico antecipado de 
uma obriga~ao de natureza patrimonial que se julga ou se sabe que ira ocorrer no futuro. Nao pode ser o 
reconhecimento contabilistico de uma perda de valor de urn activo. No direito fiscal portugues, tradicional· 
mente, mclufam-se nas prov1soes fiscalmente dedutfveis os reconhecimentos de certos t1pos de perdas no 
valor de actives, como os creditos comemais, e assim aconteceu concretamente como art1go 39." do CIRC 
ate a altera~ao da respectiva redac~ao efectuada com o Decreta-Lei n.0 159/2009 de 13 de Julho. Ao adaptar 
o CIRC a nova regula~ao contabillstica entrada em vigor em 2010 (o designado Sistema de Normaliza~ao 
Contabillstica), o legislador entendeu corrig1r este aspecto, pelo que as perdas de valor dos creditos comer· 
cia1s se encontram agora previstas no artigo 35.0 (perdas par imparidade fiscalmente dedutfveis) e deixaram 
de ser consideradas prov1soes. 

N.0 1 
0 n.0 1 enumera taxativamente as provisoes dedutrve1s, num elenco muito restrito. 
Nas allneas c) e d) preveem-se provisoes para activ1dades especfficas · a actividade seguradora, industria 
extractiva e tratamento e gestae de resfduos; 
Na al. b) preveem-se provisoes para garantias a clientes prev1stas em contratos de venda e de presta~ao de 
servi~os; 

Sabra, como categoria mais generica, a al. a), na qual cabem provisOes que cubram qualquer tipo de obn· 
ga~oes patrimon1ais futuras, mas 1mpondo-se como condkao para a dedutibilidade f1scal de tais prov1soes 
que se encontre em curso um processo JUdicial "par facto que determinariam a inclusao daqueles entre os 
gastos do periodo de tributa~ao" . Exceptuando os casas bem dehmitados das allneas b), c) e d), portanto. 
para que uma provisao seja fiscalmente ace1te e necessano que se encontre em curso um processo JUdicial, 
normalmente uma ac~~o interposta pelo credor contra o suje1ta passive, do qual possa resultar a declara~ao 
da obnga~o do SUJeito passive E amda necessaria que seja respeitado o principia da especializa~ao dos 
exercicios (que o CIRC consagra no artigo 18.", n." 1), 1.e, e precise que a obnga~ao, a ser declarada pelo 
tribunal, tenha a sua competencia temporal (de acordo com o criteria da competencia economica, tambem 
estabelecido no artigo 18.0 , n.0 1) no perfodo de tnbuta~ao em que a provisao e constituida. E ev1dente que 
esta ultima condi~ao nem sempre podera ser satisfeita. Sese trata, par exemplo, de uma indemniza~ao, par 
urn facto que ocorreu no exercido N, mas a ac~ao judiCiale apenas interposta no ana N1, o suje1ta passive 
nao tem a possibilidade de prever a ocorrencia da obriga~ao no exercicio N e devera poder constituir a res
pectiva provisao no exercicio N1. 
Menos ev1dente podera ser qual o procedimento correcto quando o admin1strador da empresa se encontre 
na posse de dados que permitam um jufzo de probabilidade de uma obriga~ao patrimonial futura sem que se 
encontre em curso qualquer processo judicial. Nesta situa~ao, o criteria estrito da norma fiscal pode ocasia
nar um desfasamento entre o momenta em que deve ter Iugar o reconhecimento contabilistico da provisao 
e o momenta da sua dedut1bilidade fiscal. A luz do principia de conexao formal entre o calculo do lucro 
tributavel eo resultado contabilistico, estabelecido no artigo 17.0 , n.0 1, podem suscitar·se duvidas sabre se 
esse desfasamento e admissivel, geradoras de inseguran~a juridica para o cantribumte, porque falta na lei 
portuguesa um preceito como o artigo 19.", n "3 da Lei do Impasto sabre Sooedades espanhol, ou coma a 
artiga 109.0

, n." 4, al. a) do Texta Umco dos Impastos sabre o Rendimento italiano, que, complementando o 
referido principia de conexao formal, esclare<;a sabre a possibilidade de se deduzirem fiscalmente gastas re· 
levadas cantabi\ist1camente em perf ados anteriores Finalmente, ainda relacianada com o problema da com· 
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petenCia temporal das provisoes previstas neste preceito, e a questao da possibtlidade de constituir a previsao 
em momenta posterior ao que resulta de uma aplica~ao estrita do cnteno temporal do artigo 39.0

, n.0 1. 
Par exemplo, tendo stdo proposta no ana N ac~ao JUdtctal contra o sujeito passive em que e reclamado um 
credito, pode o sujeito passive constituir a provisao respectiva apenas no ana N1? Esta e a questao mais 
dtscuuda ate hoje nos tribunats portugueses a proposito de provisoes. A Junsprud~ncia portuguesa tem res
pondido negativamente a esta questao, alicer\ada no principia da especializac;ao dos exerclcios. De acordo 
com a doutrina que tem prevalecido na jurisprudencia portuguesa, a competencia temporal das provisOes 
resultam da conjuga\ao do principia da espeoaliza\ aO dos exerclcios com o principia da prudencia. Este per
mite antecipar a imputa~ao de urn gasto ou de uma perda, em relac;ao ao momenta em que estes deverao 
efect1vamente ocorrer. imputando-os ao exerclcio em que esse gasto au perda se tornam previslveis e o seu 
montante estimavel. 0 momenta em que o gasto ou perda se tornam previslveis e o seu montante est imavel 
marcam a competencia temporal dos factos respectivos. 
Ao protelar a imputa~ao do gasto ou perda em relac;ao a este momenta, o sujeito passtvo desrespeita o 
principia da especiallza~ao dos exercfcias (TCAN, 26110/2006, Proc. n.0 309/04; TCAN. 14/06/2006, Proc n.0 

258/04). No entanto, existem tambem decisOes que, no caso espedftco que mais releva para o prece1to ora 
em analise, a de encargos que se torn am previslveis na sequencia de processes judiciais em curse, a avalia
c;ao do nsco se lorna subjective e devem apoiar-se sobretudo em elementos e informa\oes fornectdos pelas 
advogados que acompanham o processo, podendo a provisao ser canstitulda em momenta posterior ao da 
instaurac;ao da ac~ao (TCAN, 12/10/2006, Prac. n.0 36/02). 

N.0 2 

Um aspecto temporal importante. todas as condic;oes tmpostas pela norma para a dedutibiltdade das provi
sOes devem verificar-se no final do perlado de tributa~ao As condic;oes existentes no ultimo dia do perloda 
impositivo determtnam a competencia temporal da provtsao. 

N.0 3 
Em linha cam a norma contabtlfstica europeia apltcavel (NIC 37), a lei fiscal admite que a contribuinte, na 
quantificac;ao da provisao, atribua a obrigac;ao futura urn valor actual pela aplicac;ao de uma taxa de descon
to, quando a diferenc;a resultante da aplicac;aa dessa taxa seJa signifi cativa 

Jurisprudencia 
TCAN, 26110/2006, Proc. n.0 309/04; TCAN. 12/10/2006, Prac. n.0 36/02, TCAN, 14/06/2006, Proc. n.o 
258/04; 

Bibliografia 
Duarte Morais, Apantamentas aa Impasto sabre Rendimenta das Pessoas Colectivas, Coimbra, 2007, pp. 
119-1 29; Saldanha Sanches, Manual de Direita Fiscal, 3." ed., pp. 401-403. 

Disposic;oes relacionadas 
Artiga 18.0 CIRC. 

Por Sandra Videira eVictor Duarte 

0 regime fiscal das provisOes - constante do art 0 34.0 na redacc;ao anterior a altera~ao, renumerac;ao e re
publicac;ao do Codigo efectuada pelo Decreta-Lei n." 159/2009, de 13 de Julho - foi objedo de revisao na 
sequencia da adapta~ao das regras de determinac;ao do Iuera tributavel ao enquadramento contabillstico 
resultante da adop~ao das normas internacionais de contabilidade - International Accounting Standards (lAS) 
e International Financial Reporting Standards (IFRS) - e interpretac;Oes conexas (SIC/IFRIC), nos termos do arl.0 

3." do Regula menta (CE) n.0 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho, bern como 
da aprova<;ao dos normativos contabilisticos nacionais convergentes com aquele referendal, designadamen
te o Sistema de Normaliza<;ao Contabilfst1ca (SNC). 
Este artigo enumera de modo taxativo as provisOes fiscalmente relevantes - au seJa, os gastos fiscais decor
rentes de responsabilidades cuja natureza se encontre claramente definida e que, no ftnal do perfodo de tn
buta<;ao (dr. n.0 2), ainda que de venfica~ao provavel ou ceria, comportem algum grau de incerteza quanta 
ao seu montante au data de ocorrencia. 
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b) A cadeia de participa~toes directas e indirectas existences entre entidades residentes e a entida
de nao residence, bern como todos as instrumentos juridicos que respeitem a as direitos de voto 
au aos direitos sabre os rendimentos au as elementos patrimoniais; 
c) A demonstra~tao do impasto pago pela entidade nao residence e dos ca.Iculos efectuados para a 
determina~ao do IRC que seria devido se a entidade fosse residente em territ6rio portugues, nos 
casas em que o territ6rio de residencia da mesma nao conste da lista aprovada por portaria do 
Ministro das Finan~tas. 

10 - Quando o sujeito passive residente em territ6rio portugues, que se encontre nas condi~toes 

don." 1 au don." 2, esteja sujeito a urn regime especial de tributac;ao, a imputac;ao que lhe seria 
efectuada, nos termos ai estabelecidos, e feita directamente as primeiras entidades, que se encon
trem na cadeia de participac;ao, residences nesse territ6rio sujeitas ao regime geral de tributac;ao, 
independentemente da sua percentagem de participac;ao efectiva no capital da sociedade nao 
residente, sendo aplicavel o disposto nos n ."s 3 e seguintes, com as necessarias adaptac;oes. 

11 - Para efeitos da determinac;iio das percentagens previstas nos n."s 1 e 2 sao, igualmente, tidas 
em considerac;iio as partes de capital e os direitos detidos, directa e indirectamente, par entidades 
com as quais a sujeito passive tenha relac;oes especiais nos termos don." 4 do artigo 63.". 

12 - 0 disposto neste artigo niio sea plica quando a entidade nao residente em territ6rio porrugues 
seja residente ou esteja estabelecida noutro Estado membra da Uniiio Europeia ou num Estado 
membra do espac;o econ6mico europeu, neste Ultimo caso desde que esse Estado membra esteja 
vinculado a cooperac;ao administrativa no dominic da fiscalidade equivalence a estabelecida no 
ambito da Uniiio Europeia, e o sujeito passivo demonstre que a constitui~iio e funcionamento da 
entidade correspondem a razoes econ6micas v<ilidas e que esta desenvolve uma actividade eco
n6mica de natureza agricola, comercial, industrial ou de prestac;ao de servic;os. 

Par Patricia Anjos Azevedo 

(Corresponde ao artigo 60 ". na redaC\aO do C/RC em vigor previamente a produr;ao de efeitos do Decreta 
-Le1 n • 15912009, de 73107, que repub/icou aquele C6digo) 

0 ar\.0 66." do CIRC relac1ona-se tambem com a sujei~ao a urn regime fiscal privileg1ado. Assim. preve a 
tnbuta~ao aos s6cios por Iueras nao repatriados (regime de 1mputa~ao).01 

Esta d1sposi~ao demonstra-nos a possibihdade de tributa~ao, no Estado de residenc1a, dos Iueras (ainda que 
nao d1stribuidos) das sociedades instaladas em paralsos fiscais ou regimes f1scais privilegiados detidas por 
s6cios nao res1dentes. 

Consagra-se. assim, uma especie de "transparenoa fiscal" ~» destas soc1edades, matenalizada na tributa~ao 
apenas dos s6cios 1ndiv1dualmente considerados e nao da sociedade, em s1. 

Artigo 67.0 
• Subcapitaliza~ao 

1 - Quando o endividamento de urn sujeito passive para com entidade que nao seja residence 
em territ6rio portugues ou em outre Estado -membra da Uniao Europeia com a qual existam 
relac;oes especiais, nos termos definidos no n.• 4 do artigo 63.", com as devidas adapta«;oes, for 

68 ( m trlTPO'S dcutrrnA."1a'i ~brt ~tel m.ltttrJ, ~fll-"!,f. entre ouum. rm:HAS PEREIRA. MJnud Ht>nnqtl(" (&ol'~. Alntod.nl, COWtjbra, 1005. TEIXEIRA. Glallit, 
M .. mu.lldt O.rtJto riscat(2 • t"d~.l o), A!nwdati't, CormbM, 1010 XAVJHt AlbNto. !kmtil Tnb{JrJnn lnrPmJ ~Kitl.ll, 2 ~ t"dlljc\:1, Almf'dlfhl 1007 e. ;mtL.1 NUO~ AZEVEDO. 
ratrkl.l, cr.Ste'tie'. n:~ldS ~obw 0 piJnNmrnlo fr.C61, OHo -.uJ~ hnntrltol~ t ~ mt.'C.Wil> •lnll.llli.t~Ot, 10 A fiKa.ftJtJdl" r:Omo mslrun)(VIt(J cJu n~ Uper.l('.lo ffondmtc ,l tcoor· 
dffl;tt.l~ Scmd Mtntnro. Su.:o1n,1 Co~ t' IJlan4 rn rtta), Vrd.J f <on6mte•, 7011, Af<!JQ) A.Zf:V£00, PatrlatJ 'A ITTifY.IndfKJJ dC\ Pfe(O\ 00. uans1fl(.nu.l no ccnt#dO 
de plarwamentc fts.e.Jb·, In Oun.dl rm bfJ ArJ~·oy.xftY. flC'\V"".kne- n • 1, JrJiho dt 2010 (B-.pcnr,t l onl.or tm http l.'durYJ1Inrt.'lrol-ddKXJctt.IOS com'pu~¥o~ 
~oal_nevr..lttteuulhn_1U10 f>dl/, IVUOS AZEVE DO. P.ltr!thl, •0 prln(:~ datr.m~p.11f.fK t a entr~ It ~urn.t'i ma011t•:.t<t(Oo t solu~~~ prJtiCD!olo, 111 Of '0 at'K.Xcft• 
.m'f"U9J(Jo 00 Olf • E:flldcn JUnd,.co-fcc:JtM)'Cm, Almt>d nJ .. ]0 10 

6~ Cfr wg:ffil"/C:crJYml&r.a rdauvo ~o oln 6 • do CIRC 
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excessive, os juros suportados relativamente a parte considerada em excesso niio sao dedutiveis 
para efeitos de determina~ao do lucro tributavel. 

2- E equiparada a existencia de rela~oes especiais a situa~ao de endividamento do sujeito passive 
para com urn terceiro que nao seja residente em territ6rio porrugues ou em outro Estado-mem~ 
bro da Uniao Europeia, em que tenha havido presta~ao de a val ou garantia por parte de urn a das 
entidades referidas no n.• 4 do artigo 63.". 

3 - Existe excesso de endividamento quando o valor das dividas em rela~ao a cada uma das 
entidades referidas nos numeros anteriores, com referencia a qualquer data do periodo de tri
buta~ao, seja superior ao dobra do valor da correspondente participa~ao no capital proprio do 
sujeito passivo. 

4 -Para o calculo do endividamento sao consideradas todas as formas de credito, em numera
rio ou em especie, qualquer que seja o tipo de remunera~ao acordada, concedido pela entidade 
com a qual existem rela~oes especiais, incluindo os creditos resultantes de opera~;oes comerciais 
quando decorridos mais de seis meses ap6s a data do respective vencimento. 

5 - Para o calculo do capital proprio adiciona-se o capital social subscrito e realizado com as 
demais rubricas como tal qualifi.cadas pela regulamenta~ao contabilistica em vigor, excepto as 
que traduzem mais-valias ou menos-valias potenciais ou latentes, designadamente as resultames 
de reavalia~oes nao autorizadas por diploma fiscal ou da aplica~ao do metoda da equivalencia 
patrimonial. 

6 -Com excep~ao dos casas de endividamento perante entidade residente em pais, territ6rio ou 
regiao com regime fiscal clarameme mais favoravel que conste de lista aprovada por portaria do 
Ministro das Finan~;as, nao e aplicavel o disposto no n.• 1 se, encontrando-se excedido o coefi
ciente estabelecido no n.• 3, o sujeito passive demonstrar, tendo em conta o tipo de actividade, o 
sector em que se in sere, a dimensao e outros criterios pertinentes, e tomando em coma urn perfil 
de risco da opera~ao que nao pressuponha o envolvimento das entidades com as quais tern rela
~oes especiais, que podia ter obtido o mesmo nivel de endividamento e em condi<;oes analogas de 
uma entidade independente. 

7 - A prova mencionada no nfunero anterior deve integrar o processo de documenta~ao fiscal a 
que se refere o artigo 130.". 

Por Nina Aguiar 

N." 1 
De acordo com a letra do n.• 1, a subcapitalizac;ao cons1ste num "endividamento excess1vo" (TJCE, STA, 
12/1112008, Proc. n.• 0281/08). 

A norma, porem. e a semelhanc;a com todas as outras normas fiscais de subcapitalizac;ao que conhecemos, 
nao define end1vidamento excessive. A adequac;ao do nlvel de endivldamento afere-se por comparac;ao com 
o capital pr6prio da entidade, o qual engloba o capital estatutario (capital sooal no caso das sociedades) e 
os capitals gerados pela activ1dade da empresa que nao foram distribufdos. constituindo reservas. Que existe 
urn nrvel maximo de endividamento consider ado sao, quando comparado com o capital pr6prio da empresa. 
e uma noc;ao consensualmente aceite. Alias, a noc;ao de urn equilibria necessaria entre capital pr6prio e 
endividamento funda-se no direito privado, considerando-se que a manutenc;ao de uma certa proporc;ao 
entre o end1vidamento e o capital pr6pno e requerida para assegurar a protecc;ao dos credores, princlp1o 
fundamental do D1reito comercial. 
No entanto, a pesar deste consenso, a identif1cac;ao de criterios objedivos e com validade geral para a de
terminac;ao do nfvel de endiv1damento maximo desejavel torna-se mUlto ditrcil, o que se comprova atraves 
de urn a comparac;ao das normas de subcapitalizac;ao das varias legislac;oes f1scais. Seguindo de certo modo 
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a abordagem do Direito Fiscallnternacional, plasmado no Modelo de Convento Fiscal da OCDE e nos seus 
Comentarios, no qual a subcapitaliza,ao tem sido tratada como um aspecto das rela~oes comerciais entre 
entidades assoctadas, as legisla~oes estaduais tem contornado o problema referido anteriormente, da difi
culdade de estabelecer criterios sabre o nrvel desejavel de endividamento, por uma aplica~ao do princfpto 
da independencia ou de plena concorrencia (arms's lenght prinCiple). Este tratamento assenta na ideia de 
que, nao se podendo definir, em abstracto, qual e o nlvel de endtvidamento desejavel ou aceitavel para 
uma entidade, pode acettar-se como adequado qualquer nrvel de endividamento desde que o mesmo possa 
ocorrer em condic;oes de plena concorrencia. Nao mteressa qual o nlvel de endividamento em que a empresa 
se encontra, se tal endividamenta se praduziu em condt~oes de mercado, tsso demonstra s6 por st a solva
btlidade da empresa, au os emprestimos nao lhe teriam sido concedidos. A mesma regra conduz, em linha 
de princlpto, a fazer incidir as regras que limitam fiscalmente o endtvidamento apenas as situac;oes de endivi
damento que ocorram entre empresas associadas, uma vez que, atnda em linha de pnnclpio, as restantes se 
presumem praduzidas em condi~oes de plena concorrencta. Embora o regime portugues de subcapttalizac;ao 
naa assuma plenamente a concepc;ao que acabamos de descrever, pois, como se vera em seguida, substitui 
a criteria da plena concorrencia par uma presunc;ao de endividamento excessive baseada num ratio f ixo, 
tal concepc;ao aflora no n." 1, ao limitar-se a aphcac;ao do regime de subcapitalizac;ao ao endividamento no 
ambito de relac;oes especiais. A defin i~ao do concetto de relac;oes especiais e efectuada pelo artigo 63.0

, n o 

4, sabre prec;os de transferencia. 0 preceito hmita tambem a aplicac;ao do regime de subcapitalizac;ao as 
situac;oes de endividamento em que mutuante seja uma entidade nao residente em territ6rio portugues ou 
no territ6rio de outro Estado-membro da Uniao Europeia. Esta hmitac;ao e uma caracterlstica dos regimes de 
subcapitalizac;ao classicos. 0 objective desta limtta~ao e mintmtzar a interferencia da norma ftscal anti-abuse 
sabre a liberdade de gestao das empresas, tendo em conta que a subcapitalizac;ao meramente interna nao 
provoca prejulzos significativos em termos de receita fiscal. f.. com efeito, no plano da fiscalidade tnterna
cional que a subcapttalizac;ao, como mecanisme de planeamento ftscal, encontra o seu campo de aplicac;ao 
par excelencia. No entanto, a norma passou a excluir igualmente, a par das situac;oes de endividamento 
meramente domesticas, aquelas em que o credor ou mutuante SeJa uma entidade residente em territ6rio de 
outro Estado-membro da Untao Europeia, ap6s uma alterac;ao legislativa operada pela Lei n.0 60-A/2005, de 
30 de Dezembro. A alterac;ao deu-se na sequencia da demao do Tribunal de Justi~a da Uniao Europeia no 
caso Lankhorst-Hohorst (TJCE, 12/02/2002, Proc. C-324/00), que considerou tncompatlvel com a liberdade 
de estabeleomento consagrada no Tratado da Untao Europeta, a norma de subcapitalizac;ao alema por esta 
se aplicar quase exclusivamente a mutuantes nao residentes 
Na sequenoa desta senten<;a do Tribunal europeu, Portugal e Espanha limttaram a ambito de aplicac;ao dos 
seus regimes de subcapttaliza,ao as situac;oes de endwidamento em que o mutuante e uma entidade resi
dente fora do territ6rio da Uniao Europeia Outros parses que tinham normas de subcapitalizac;ao baseados 
numa distm~ao de tratamento consoante a residencia do mutuante, optaram por reformas mats radicais 
dos seus regimes de subcapitallzac;ao, abolindo qualquer distinc;ao relallva a proveniencia dos empresttmos 
e tornando estes regtmes, consequentemente, aplicaveis as operac;oes puramente internas (foi o caso da 
Alemanha e da ltalia). 

N.0 2 
0 regime da subcapitalizac;ao aplica-se, procuranda limitar, o endivtdamento das empresas. 0 n." 2 estende 
esse regime a presta~ao de aval au garantta, quando a mesma presta~ao tenha sido efectuada, ao sujeito 
passive, por uma entidade com quem este tenha rela~oes especiais, e em rela~aa a urn emprestimo conce
dtdo por um terceiro. Este tipo de operac;oes tnangulares, com empresttmos contrafdos junto de entidades 
nao assoCiadas, mas garantidos por entidades associadas, e camummente usado para contornar as normas 
de subcapitaliza~ao. 

N.0 3 
Como se referiu ja anteriormente, uma das maiores dificuldades dos regimes de subcapitalizac;ao e que dtz 
respeito a determinac;ao da pr6pria sttua~ao de endividamento A norma portuguesa de subcapitaliza~ao 

adopta urn metoda de ttpo "objective" de determtna~ao de uma situa~ao de subcapita liza~ao, estabele
cendo urn ratio fixo, de 2:1 , entre o montante do endividamento eo capital pr6prio da entidade devedora. 
Tratando-se de urn metoda largamente uttlizado por outros paises, o regime portugues mostra algumas 
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especifiCidades. Uma del as reside em se determinar a subcapitallzac;ao para cad a mutuante individualmente, 
e nao globalmente Assim, o end1vidamento para cada entidade associada nao pede exceder em mais do 
que o dobra a participac;ao da mesma entidade no capital proprio da devedora. Um segundo aspecto a des
tacar e o de ser relevante a existenCia de urn endividamento superior aquele lim1te em qualquer momenta, 
e nao na media do periodo fiscal. E finalmente, o propno limite de 2:1, que e bastante baixo, comparado 
com a maier parte des parses CUJOS regimes de subcapitalizac;ao assentam igualmente num ratio fixe. Todos 
estes aspectos contribuem para poder qualif1car o regime portugues de subcapitalizac;ao como urn regime 
bastante restritivo. 

N.0 4 

A noc;ao de endividamento e bastante alargada, neste aspecto em linha com o que se pratica noutros par
ses, englobando dfvidas em numerario e em espeCie, operac;Oes puramente financeiras a par de operac;Oes 
comercia1s, e sendo irrelevante o tipo de remunerac;ao acordada. 

N.0 5 

0 end1vidamento excessive apura-se por comparac;ao entre o endiv1damento com o capital proprio Este 
engloba o "capital social" e as "dema1s rubricas qualificadas como capital proprio pelas normas contabi
lfsticas, as quais sao basicamente as reservas, mas tambem alguns acrescimos patrimon1ais d1rectamente 
levados a capitais proprios, como certos tipos de subsidies Cabe observar que a norma nao devia utilizar o 
termo capital social, mas sim o de capital legal, ja que a norma de subcapitalizac;ao deve aplicar-se a enti
dades sem natureza societana, mas s6 estas tem capital soCial. Exduem-se deste calculo do cap1tal propno 
as mais valias latentes, as quais sao reveladas na sequencia de reavaliac;oes, mas apenas sao excluidas as 
mais valias latentes reveladas em consequenoa de reavaliac;6es nao determinadas pela lei f1scal. Tal s1gnifica 
que, havendo uma reavaliac;ao legal, as ma1s-valias latentes entao reveladas sao tomadas em conta para o 
compute do capital proprio, induzindo urn correspondente aumento do limite do end1vidamento, o que se 
nos af1gura uma soluc;ao coerente Excluem-se tambem, finalmente, os acrescimos de capital proprio reco
nhecidos contabilistiCamente em con sequencia de uma valorac;ao de actives financeiros segundo o metoda 
da equivalenoa patnmonial, prev1sto no art1go 18.0 , n.0 8. 

N.0 S 6 e 7 
0 n.0 6 contem uma importante clausula de salvaguarda. Vimos ja que a lei portuguesa opta por um metoda 
de tipo object1vo para determinar a existencia de uma situac;ao de subcapitalizac;ao, baseado numa presun
c;ao ligada a urn ratio fixe entre o credito e a partiCipac;ao do credor no capital proprio da empresa devedora 
No entanto, e dada ao contribuinte a possibilidade de ilidir a presunc;ao e bloquear a aplicac;ao da norma. 
exigindo-se-lhe para tal que prove que podia ter obtido o mesmo endividamento e em condic;oes analogas 
de uma entidade independente. 
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