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CÓDIGO DO IRC

1 - Na reforma dos anos 60 a tributação do rendimento das pessoas coletivas 
foi estabelecida em termos substancialmente análogos à das pessoas singulares, 
com diferenças signifi cativas apenas no domínio da contribuição industrial e 
do imposto complementar.

Com efeito, apesar de a contribuição industrial ter sido concebida nos mol-
des tradicionais de imposto parcelar para a generalidade dos contribuintes, no 
domínio das sociedades e, especialmente, com a inclusão, em 1986, de todas 
elas no grupo A, pode dizer-se que esse imposto, pelo facto de incidir sobre o 
lucro global determinado com base na contabilidade, constituía já um embrião 
de um verdadeiro imposto de sociedades.

Por sua vez, ao contrário do que sucedia com o imposto complementar das 
demais pessoas coletivas, onde se processava a globalização dos rendimentos 
sujeitos a impostos parcelares, o imposto complementar sobre as sociedades, 
na última fase da sua vigência, apenas retoma o lucro que já tinha servido de 
base à contribuição industrial, pelo que só encontrava verdadeira justifi cação 
nos objetivos que desde o início o determinaram, ou seja, o preenchimento de 
lacunas de tributação ao nível dos sócios quanto aos lucros não distribuídos.

Com a recente reformulação do imposto sobre a indústria agrícola e sua 
efetiva aplicação, após o largo período de tempo em que se encontrou suspenso, 
fi caram criadas as condições para a introdução de um imposto sobre o rendi-
mento das pessoas coletivas (IRC), ao lado de um imposto sobre o rendimento 
das pessoas singulares (IRS).

2 - O IRC não representa, no entanto, apenas o culminar de uma tendência 
de evolução que se foi desenhando no domínio do sistema fi scal anterior. Com 
efeito, ao proceder-se a uma reformulação geral da tributação do rendimento, 
verteram-se para o IRC as suas linhas norteadoras, designadamente as referen-
tes ao alargamento da base tributável, à moderação dos níveis de tributação 
e à necessária articulação entre IRS e IRC.

De resto, são esses os princípios que têm igualmente moldado as mais 
recentes reformas ao nível internacional, tendo-se acolhido no IRC, com as 
adaptações impostas pelos condicionalismos económico-fi nanceiros do nosso 
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país, algumas das soluções legislativas que vêm sendo consagradas em conse-
quência dessas reformas.

Mereceu também especial atenção a necessidade de pela via de tributação 
não se criarem difi culdades à inserção de uma pequena economia aberta, 
como a portuguesa, no quadro de um mercado caraterizado por elevados ní-
veis de concorrência, o que levou à consideração, em especial, dos sistemas 
de tributação vigentes nos países da CEE. Aliás, embora a harmonização fi scal 
comunitária no domínio dos impostos sobre o rendimento se encontre ainda em 
fase relativamente atrasada, não deixaram de se ter em conta os elementos 
que a esse propósito foram já objeto de algum consenso.

3 - A designação o conferida a este imposto - imposto sobre o rendimento 
das pessoas coletivas - dá, desde logo, uma ideia sobre o respetivo âmbito 
de aplicação pessoal. O IRC incide sobre todas as pessoas coletivas de direito 
público ou privado com sede ou direção efetiva em território português. O 
ponto de partida para a defi nição da incidência subjetiva foi, assim, o atributo 
da personalidade jurídica.

No entanto, sujeitaram-se igualmente a IRC entidades com sede ou direção 
efetiva em território português que, embora desprovidas de personalidade ju-
rídica, obtêm rendimentos que não se encontram sujeitos a pessoas singulares 
ou coletivas que as integram. Deste modo, consideram-se passíveis de impos-
to determinados entes de facto, quando razões de ordem técnica ou outras 
tornem particularmente difícil uma tributação individualizada, evitando-se 
que a existência de tributação ou o imposto aplicável fi quem dependentes da 
regularidade do processo de formação dos entes coletivos.

Aplica-se ainda o IRC às entidades, com ou sem personalidade jurídica, que 
não tenham sede ou direção efetiva em território português mas nele obtenham 
rendimentos, desde que não se encontrem sujeitas a IRS - o que igualmente 
impede a existência de soluções de vazio legal relativamente a entidades não 
residentes que obtenham rendimentos em Portugal.

Importa ainda sublinhar que, com objetivos de neutralidade, combate à 
evasão fi scal e eliminação da denominada dupla tributação económica dos lucros 
distribuídos aos sócios, se adotam em relação a certas sociedades um regime 
de transparência fi scal. O mesmo carateriza-se pela imputação aos sócios da 
parte do lucro que lhes corresponder, independentemente da sua distribuição.

Este regime é igualmente aplicável aos agrupamentos complementares de 
empresas e aos agrupamentos europeus de interesse económico.

4 - Para efeitos da defi nição do rendimento que se encontra sujeito a IRC, 
houve, naturalmente, que tomar como ponto de partida o facto de ter de ser 
feita uma distinção fundamental, conforme se trate de entidades residentes 
e de entidades não residentes. É que, enquanto as primeiras estão sujeitas a 
imposto por obrigação pessoal - o que implica a inclusão na base tributável 
da totalidade dos seus rendimentos, independentemente do local onde foram 
obtidos -, já as segundas se encontram sujeitas por obrigação real - o que limita 
a inclusão na base tributável dos rendimentos obtidos em território português.
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Num caso e noutro não era, porém, possível deixar de fazer outras dis-
tinções, sempre visando encontrar um recorte da incidência real e, conse-
quentemente, da matéria coletável que melhor atendesse à especifi cidade 
de grandes grupos do vasto e multiforme universo de sujeitos passivos. Essa 
segmentação deveria, por outro lado, ajustar-se, na medida do possível, às 
diferenciações quanto ao nível de tributação que se desejasse concretizar 
através das taxas do IRC.

Assim, as entidades residentes são divididas em duas categorias, confor-
me exerçam ou não a título principal uma atividade de natureza comercial, 
industrial ou agrícola.

Quanto às que exerçam, a título principal, essas atividades (e considera-
-se que é sempre esse o caso das sociedades comerciais ou civis sob a forma 
comercial, das cooperativas e das empresas públicas), o IRC incide sobre o 
respetivo lucro. No que toca às restantes, o IRC incide sobre o rendimento 
global, correspondente à soma dos rendimentos das diversas categorias con-
sideradas para efeitos de IRS.

Relativamente às entidades não residentes, distingue-se consoante as mes-
mas disponham ou não de estabelecimento estável em Portugal. No primeiro 
caso, o IRC incide sobre o lucro imputável ao estabelecimento estável. No 
segundo, o IRC incide sobre os rendimentos das diversas categorias conside-
radas para efeitos de IRS, o mesmo acontecendo quanto aos rendimentos de 
contribuintes que, embora possuindo estabelecimento estável em Portugal, 
não sejam imputáveis a esse estabelecimento.

5 - O conceito de lucro tributável que se acolhe em IRC tem em conta 
a evolução que se tem registado em grande parte das legislações de outros 
países no sentido da adoção, para efeitos fi scais, de uma noção extensiva de 
rendimento, de acordo com a chamada teoria do incremento patrimonial.

Esse conceito - que está também em sintonia com os objetivos de alarga-
mento da base tributável visados pela presente reforma - é explicitamente 
acolhido no Código, ao reportar-se o lucro à diferença entre o património 
líquido no fi m e no início do período de tributação.

Deste modo, relativamente ao sistema anteriormente em vigor, o IRC funde, 
através da noção de lucro, a base de incidência da contribuição industrial, do 
imposto de mais-valias relativo à transmissão a título oneroso de elementos 
do ativo imobilizado, incluindo os terrenos para construção e as partes sociais 
que o integram. E vai mais longe na preocupação de dar um tratamento equi-
tativo às diferentes situações, quer por automaticamente incluir na sua base 
tributável certos ganhos - como os subsídios não destinados à exploração ou 
as indemnizações - que, pelo menos em parte, não eram tributados, quer por 
alargá-las aos lucros imputáveis ao exercício da indústria extrativa do petróleo, 
até agora não abrangidos no regime geral de tributação.

Entre as consequências que este conceito alargado de lucro implica está 
a inclusão no mesmo das mais-valias e menos-valias, ainda que, por motivos 
de índole económica, limitada, às que tiverem sido realizadas. A realização 
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é, porém, entendida em sentido lato, de modo a abranger quer os chamados 
ganhos de capital voluntários (v. g. derivados da venda ou troca), quer os 
denominados ganhos de capital involuntários (v. g. resultantes de expropria-
ções ou indemnização por destruição ou roubo). No entanto, para assegurar a 
continuidade de exploração das empresas, prevê-se a exclusão da tributação 
de mais-valias relativas a ativo imobilizado corpóreo, sempre que o respetivo 
valor de realização seja investido, dentro de determinado prazo, na aquisição, 
fabrico ou construção de elementos do ativo imobilizado. Este esquema é, aliás 
similar ao usado em muitos países europeus.

6 - Referiu-se já que a extensão da obrigação de imposto depende da loca-
lização da sede ou direção efetiva do sujeito passivo, o que obrigou a precisar, 
no caso destas se situarem no estrangeiro, quando é que os rendimentos se 
consideram obtidos em território português. Na escolha dos elementos de 
conexão relevantes para o efeito tiveram-se em conta não só a natureza dos 
rendimentos, como também a situação e interesses do País, enquanto território 
predominantemente fonte de rendimentos.

Por isso se adotou um conceito amplo de estabelecimento estável e ainda, 
embora de forma limitada, o denominado princípio da atração do estabeleci-
mento estável.

7 - Embora o rendimento das unidades económicas fl ua em continuidade e, 
por isso, exista sempre algo de convencional na sua segmentação temporal, há, 
geralmente, necessidade de proceder à divisão da vida das empresas em períodos e 
determinar em cada um deles um resultado que se toma para efeitos de tributação.

Considera-se que esses períodos devem ter, em princípio, a duração de um 
ano. Apenas em casos expressamente enumerados se admite, por força das 
circunstâncias, uma duração inferior, e somente num uma duração superior.

Este refere-se às sociedades e outras entidades em liquidação, em que não 
se encontram razões, desde que a liquidação se verifi que em prazo convenien-
te, para não tomar em termos unitários para efeitos fi scais todo o período de 
liquidação.

Adotada a anualidade como regra para os períodos de imposto, a outra 
questão a resolver tem que ver com as datas de início e de termo de cada 
período. Também aqui se mantém a prática já há muito seguida entre nós de 
fazer corresponder cada período ao ano civil. Poderá justifi car-se, porém, em 
alguns casos, a adoção de um período anual diferente, pelo que essa possibi-
lidade é explicitamente admitida e regulada.

A periodização do lucro é origem de outros complexos problemas, estando o 
principal relacionado com o facto de cada exercício ser independente dos res-
tantes para efeitos de tributação. Essa independência é, no entanto, atenuada 
mediante certas regras de determinação da matéria coletável, especialmente 
através do reporte de prejuízos.

Consagra-se, assim, a solidariedade dos exercícios, o que se faz em moldes 
idênticos aos que vigoravam no sistema anterior, ou seja, na modalidade de 
reporte para diante até um máximo de cinco anos.
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8 - Tendo-se optado por excluir da sujeição a IRC o Estado, as regiões au-
tónomas e as autarquias locais, consagram-se no Código as isenções subjetivas 
que, pela sua natureza e estabilidade, se entendeu que nele deviam fi gurar.

Na delimitação das entidades abrangidas houve a preocupação de reduzir 
as isenções estabelecidas apenas aos casos de reconhecido interesse público, 
tendo-se condicionado algumas delas à verifi cação de determinados pressu-
postos objetivos, o que acentua o seu caráter excecional e permite a respetiva 
adequação aos objetivos de política económica e social prosseguidos. O critério 
adotado não impede que outros desagravamentos fi scais de natureza conjuntural 
venham a ser estabelecidos em legislação especial sobre benefícios fi scais.

9 - Na determinação da matéria coletável concretiza-se operacionalmente 
o conceito de rendimento adotado, indicando a metodologia a seguir para o 
respetivo cálculo.

Daí que, tal como para a defi nição de rendimento, também a este propósito 
se tenha de fazer uma diferenciação, conforme os contribuintes de que se 
trate. São, no entanto, as regras relativas à determinação do lucro tributável 
das entidades residentes que exercem, a título principal, atividades de natu-
reza comercial, industrial ou agrícola que constituem naturalmente o núcleo 
central do capítulo, cuja infl uência se projeta não só em outros contribuintes 
do IRC, mas também nas correspondentes categorias de rendimento do IRS.

Em qualquer caso, procura-se sempre tributar o rendimento real efetivo, 
que, para o caso das empresas, é mesmo um imperativo constitucional. Com 
corolário desse princípio, é a declaração do contribuinte, controlada pela ad-
ministração fi scal, que constitui a base da determinação da matéria coletável.

A determinação do lucro tributável por métodos indiciários é consequen-
temente circunscrita aos casos expressamente enumerados na lei, que são 
reduzidos ao mínimo possível, apenas se verifi cando quando tenha lugar em 
resultado de anomalias e incorreções da contabilidade, se não for de todo 
possível efetuar esse cálculo com base nesta. Por outro lado, enunciam-se 
os critérios técnicos que a administração fi scal deve, em princípio, seguir 
para efetuar a determinação do lucro tributável por métodos indiciários, 
garantindo-se ao contribuinte os adequados meios de defesa, que incluem - o 
que é um reconhecimento da maior importância - a própria impugnabilidade 
do quantitativo fi xado.

10 - Dado que a tributação incide sobre a realidade económica constituída 
pelo lucro, é natural que a contabilidade, como instrumento de medida e in-
formação dessa realidade, desempenhe um papel essencial como suporte da 
determinação do lucro tributável.

As relações entre contabilidade e fi scalidade são, no entanto, um domínio 
que tem sido marcado por uma certa controvérsia e onde, por isso, são pos-
síveis diferentes modos de conceber essas relações. Afastadas uma separação 
absoluta ou uma identifi cação total, continua a privilegiar-se uma solução 
marcada pelo realismo e que, no essencial, consiste em fazer reportar, na 
origem, o lucro tributável ao resultado contabilístico ao qual se introduzem, 
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extra contabilisticamente, as correções - positivas ou negativas - enunciadas 
na lei para tomar em consideração os objetivos e condicionalismos próprios 
da fi scalidade.

Embora para concretizar a noção ampla de lucro tributável acolhida fosse 
possível adotar como ponto de referência o resultado apurado através da dife-
rença entre os capitais próprios no fi m e no início do exercício, mantém-se a 
metodologia tradicional de reportar o lucro tributável ao resultado líquido do 
exercício constante da demonstração de resultados líquidos, a que acrescem 
as variações patrimoniais positivas e negativas verifi cadas no mesmo e não 
refl etidas naquele resultado.

Nas demais regras enunciadas a propósito dos aspetos que se entendeu 
dever regular refl etiu-se, sempre que possível, a preocupação de aproximar a 
fi scalidade da contabilidade.

É assim que, quanto a reintegrações e amortizações, se dá uma maior fl e-
xibilidade ao respetivo regime, podendo o contribuinte, relativamente à maior 
parte do ativo imobilizado corpóreo, optar pelo método das quotas constantes 
ou pelo método das quotas degressivas, o que constituirá, por certo, um fator 
positivo para o crescimento do investimento.

No domínio particularmente sensível das provisões para créditos de cobrança 
duvidosa e para depreciação das existências acolhem-se as regras contabilísti-
cas geralmente adotadas, o que permite um alinhamento da legislação fi scal 
portuguesa com as soluções dominantes ao nível internacional.

11 - Uma reforma da tributação dos lucros não pode ignorar a evolução 
das estruturas empresariais, antes há de encontrar o quadro normativo que, 
obedecendo a princípios de efi ciência e equidade, melhor se ajuste a essas 
mutações.

A existência de grupos de sociedades que constituem uma unidade econó-
mica é uma das realidades atuais que deve merecer um adequado tratamento 
fi scal, na esteira, aliás, do que vem acontecendo noutras legislações. Os estudos 
preparatórios desenvolvidos a propósito do IRC permitiram já a publicação do 
Decreto-Lei n.º 414/87, de 31 de dezembro, cuja disciplina geral, possibili-
tando a tributação do lucro consolidado, se reproduz neste Código e contém 
as virtualidades sufi cientes para poder ser desenvolvida à luz da experiência 
que for sendo retirada da sua aplicação.

Outra área onde se faz sentir a necessidade de a fi scalidade adotar uma 
postura de neutralidade é a que se relaciona com as fusões e cisões de em-
presas. É que a reorganização e o fortalecimento do tecido empresarial não 
devem ser difi cultados, mas antes incentivados, pelo que, refl etindo, em termos 
gerais, o consenso que, ao nível dos países da CEE, tem vindo a ganhar corpo 
neste domínio, criam-se condições para que aquelas operações não encontrem 
qualquer obstáculo fi scal à sua efetivação, desde que, pela forma como se pro-
cessam, esteja garantido que apenas visam um adequado redimensionamento 
das unidades económicas.
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12 - Na fi xação da taxa geral do IRC prevaleceu um critério de moderação, 
em que se teve particularmente em conta o elevado grau de abertura da 
economia portuguesa ao exterior e, por isso, a necessidade de a situar a um 
nível que se enquadrasse nos vigentes em países com grau de desenvolvimento 
semelhante ao nosso ou com os quais mantemos estreitas relações económicas.

Não podendo o Estado, nas circunstâncias atuais, prescindir de receitas fi s-
cais, não se pôde levar o desagravamento da tributação dos lucros das empresas 
tão longe quanto seria desejável, mas isso não impediu que, mesmo tendo em 
conta a possibilidade de serem lançadas derramas sobre a coleta do IRC, se 
tenha atingido uma uniformização dessa tributação a um nível próximo do mais 
baixo que, no sistema anterior, incidia, em geral, sobre os lucros imputáveis 
a atividades de natureza comercial e industrial.

Relativamente às pessoas coletivas e outras entidades residentes que não 
exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial, industrial 
ou agrícola, estabelece-se uma taxa de tributação substancialmente inferior, 
no que se tem em consideração a natureza das fi nalidades que as mesmas 
prosseguem.

Quanto às entidades não residentes, a tributação dos seus rendimentos não 
imputáveis a estabelecimento estável, que se fará quase sempre por retenção 
na fonte a título defi nitivo, situa-se em valores que têm em conta a natureza 
dos rendimentos e o facto de, em regra, as respetivas taxas incidirem sobre 
montantes brutos.

13 - Na estrutura do IRC, uma das questões nucleares é a da dupla tributação 
económica dos lucros colocados à disposição dos sócios, que se relaciona com 
o problema, desde há muito discutido, de saber se entre o imposto de socie-
dades e o imposto pessoal de rendimento deve existir separação ou integração 
e, neste último caso, em que termos. A escolha do sistema a adotar depende 
de vários fatores e entronca na perspetiva que se tenha sobre a incidência 
económica do imposto que recai sobre as sociedades.

A solução geral acolhida consiste numa atenuação da referida dupla tribu-
tação, tendo-se principalmente em consideração a necessidade de desenvol-
vimento do mercado fi nanceiro e a melhoria na afetação dos recursos.

Sendo várias as técnicas adotadas pelas legislações estrangeiras para con-
cretizar essa solução, salienta-se, porém, a do «crédito de imposto», que é, 
aliás, a preconizada numa proposta de diretiva apresentada pela Comissão ao 
Conselho das Comunidades Europeias quanto à harmonização dos sistemas de 
imposto das sociedades e dos regimes de retenção na fonte sobre os dividendos. 
Foi nessa linha que se adotou um sistema de integração parcial.

Este sistema é também extensivo aos lucros distribuídos por sociedades a 
sujeitos passivos do IRC. No entanto, quanto aos lucros distribuídos por socie-
dades em que outra detenha uma participação importante, mas que ainda não 
permita a tributação pelo lucro consolidado, considerou-se insufi ciente uma 
mera atenuação, adotando-se, na linha de orientação preconizada em algumas 
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CAPÍTULO I
INCIDÊNCIA

Artigo 1.º - Pressuposto do imposto
O imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC) incide sobre os 

rendimentos obtidos, mesmo quando provenientes de atos ilícitos, no período 
de tributação, pelos respetivos sujeitos passivos, nos termos deste Código.

Artigo 2.º - Sujeitos passivos
1 - São sujeitos passivos do IRC:

a) As sociedades comerciais ou civis sob forma comercial, as cooperativas, 
as empresas públicas e as demais pessoas coletivas de direito público ou 
privado, com sede ou direção efetiva em território português;

b) As entidades desprovidas de personalidade jurídica, com sede ou direção 
efetiva em território português, cujos rendimentos não sejam tributáveis 
em imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS) ou em IRC 
diretamente na titularidade de pessoas singulares ou coletivas;

c) As entidades, com ou sem personalidade jurídica, que não tenham sede 
nem direção efetiva em território português e cujos rendimentos nele 
obtidos não estejam sujeitos a IRS.

2 - Consideram-se incluídas na alínea b) do n.º 1, designadamente, as 
heranças jacentes, as pessoas coletivas em relação às quais seja declarada a 
invalidade, as associações e sociedades civis sem personalidade jurídica e as 
sociedades comerciais ou civis sob forma comercial, anteriormente ao registo 
defi nitivo.

3 - Para efeitos deste Código, consideram-se residentes as pessoas coletivas 
e outras entidades que tenham sede ou direção efetiva em território português.

Artigo 3.º - Base do imposto
1 - O IRC incide sobre:

a) O lucro das sociedades comerciais ou civis sob forma comercial, das 
cooperativas e das empresas públicas e o das demais pessoas coletivas 
ou entidades referidas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo anterior 
que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial, 
industrial ou agrícola;

b) O rendimento global, correspondente à soma algébrica dos rendimentos 
das diversas categorias consideradas para efeitos de IRS e, bem assim, dos 
incrementos patrimoniais obtidos a título gratuito, das pessoas coletivas 
ou entidades referidas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo anterior que 

[Art. 1º] 
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REGIME DAS DEPRECIAÇÕES
E AMORTIZAÇÕES

DECRETO REGULAMENTAR N.º 25/2009,
DE 14 DE SETEMBRO



Na sequência da alteração do Código do Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Colectivas (abreviadamente designado por Código do IRC), destinada 
a adaptar as regras de determinação do lucro tributável ao enquadramento 
contabilístico resultante da adopção das normas internacionais de contabilidade 
(NIC), nos termos do artigo 3.º do Regulamento n.º 1606/2002, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 19 de Julho, bem como da aprovação do Novo 
Sistema de Normalização Contabilística (SNC), que adaptou as NIC na ordem 
jurídica interna, importa rever o regime regulamentar das depreciações e 
amortizações, adaptando-o a este novo contexto.

O Código do IRC continua a defi nir de forma bastante desenvolvida os ele-
mentos essenciais do regime de depreciações e amortizações, nomeadamente 
os elementos depreciáveis e amortizáveis, a respectiva base de cálculo e os 
métodos aceites para efeitos fi scais, permitindo uma grande fl exibilidade aos 
agentes económicos. Defi nido este quadro de referência, o Código do IRC re-
visto continua a remeter para diploma regulamentar o desenvolvimento deste 
regime, que agora se apresenta.

Embora a nova regulamentação mantenha a estrutura e os elementos 
essenciais já constantes do regime aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 
2/90, de 12 de Janeiro, entendeu-se ser adequado proceder à revogação da-
quele decreto regulamentar, aprovando-se um novo enquadramento jurídico 
em matéria de depreciações e amortizações. Assim se dá cumprimento, por 
um lado, à preocupação de aproximação entre fi scalidade e contabilidade e à 
necessidade de evitar constrangimentos à plena adopção das NIC, e, por outro, 
ao intuito reformador que presidiu à alteração do quadro jurídico nacional em 
matéria contabilística.

No entanto, entendeu-se ser adequado que os bens que ainda estavam a 
ser amortizados à data de entrada em vigor deste novo regime continuassem 
a benefi ciar do regime que têm vindo a seguir - o que se acautela através das 
normas de direito transitório.

Não obstante a grande proximidade entre o regime que agora se adopta e o 
constante do Decreto Regulamentar n.º 2/90, de 12 de Janeiro, cabe salientar, 
de entre as principais alterações face ao regime anterior, as seguintes:

A dedutibilidade fi scal das depreciações e amortizações deixa de estar 
dependente da respectiva contabilização como gasto no mesmo período de 
tributação, passando a permitir-se que as mesmas sejam também aceites 
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quando tenham sido contabilizadas como gastos nos períodos de tributação 
anteriores, desde que, naturalmente, não fossem dedutíveis por excederem 
as quotas máximas admitidas;

No mesmo sentido, prevê-se a inclusão, no custo de aquisição ou de produção 
dos elementos depreciáveis ou amortizáveis, de acordo com a normalização 
contabilística especifi camente aplicável, dos custos de empréstimos obtidos, 
incluindo diferenças de câmbio a eles associados, quando respeitarem ao pe-
ríodo anterior à sua entrada em funcionamento ou utilização, desde que este 
seja superior a um ano, e elimina-se a exigência de diferimento, durante um 
período mínimo de três anos, das diferenças de câmbio desfavoráveis rela-
cionadas com os activos e correspondentes ao período anterior à sua entrada 
em funcionamento, dos encargos com campanhas publicitárias e das despesas 
com emissão de obrigações;

Elimina-se, igualmente, a exigência de evidenciar separadamente na conta-
bilidade a parte do valor dos imóveis correspondente ao terreno, transferindo-se 
essa exigência para o processo de documentação fi scal;

Passa ainda a prever-se expressamente a possibilidade de, mediante autori-
zação da Direcção-Geral dos Impostos, serem praticadas e aceites para efeitos 
fi scais depreciações ou amortizações inferiores às quotas mínimas que decorrem 
da aplicação das taxas das tabelas anexas ao presente decreto regulamentar;

Finalmente, houve a preocupação de se atender às especifi cidades dos 
activos não correntes detidos para venda e das propriedades de investimento.

Assim:
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 31.º do Código do IRC, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de Novembro, na redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 159/2009, de 13 de Julho, e nos termos da alínea c) do artigo 
199.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º - Condições gerais de aceitação das depreciações e amor-
tizações

1 - Podem ser objecto de depreciação ou amortização os elementos do 
activo sujeitos a deperecimento, considerando-se como tais os activos fi xos 
tangíveis, os activos intangíveis, os activos biológicos que não sejam consumíveis 
e as propriedades de investimento contabilizados ao custo histórico que, com 
carácter sistemático, sofrerem perdas de valor resultantes da sua utilização 
ou do decurso do tempo.

2 - Salvo razões devidamente justifi cadas e aceites pela Direcção-Geral dos 
Impostos, as depreciações e amortizações só são consideradas:

a) Relativamente a activos fi xos tangíveis e a propriedades de investimento, 
a partir da sua entrada em funcionamento ou utilização;

b) Relativamente aos activos biológicos que não sejam consumíveis e aos 
activos intangíveis, a partir da sua aquisição ou do início de actividade, 
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DO PROCEDIMENTO

DE INSPEÇÃO TRIBUTÁRIA

DECRETO-LEI N.º 413/98, DE 31 DE DEZEMBRO



PARTE I
PROCEDIMENTO DE INSPECÇÃO TRIBUTÁRIA

TÍTULO I
PRINCÍPIOS E DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I
OBJECTO E ÂMBITO

Artigo 1.º - Objecto
O presente diploma regula o procedimento de inspeção tributária e aduanei-

ra, adiante designado por procedimento de inspeção tributária ou procedimento 
de inspeção, defi nindo, sem prejuízo de legislação especial, os princípios e as 
regras aplicáveis aos atos de inspeção.

NOTA:
Redação dada pelo artigo 26º da Lei n.º 75-A/2014, de 30 de setembro, OE retifi -

cativo. Produz efeitos a 01.01.2014.

Artigo 2.º - Âmbito
1 - O procedimento de inspecção tributária visa a observação das realida-

des tributárias, a verifi cação do cumprimento das obrigações tributárias e a 
prevenção das infracções tributárias.

2 - Para efeitos do número anterior, a inspecção tributária compreende as 
seguintes actuações da administração tributária:

a) A confi rmação dos elementos declarados pelos sujeitos passivos e demais 
obrigados tributários;

b) A indagação de factos tributários não declarados pelos sujeitos passivos 
e demais obrigados tributários;

c) A inventariação e avaliação de bens, móveis ou imóveis, para fi ns de 
controlo do cumprimento das obrigações tributárias;
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d) A prestação de informações ofi ciais, em matéria de facto, nos processos 
de reclamação e impugnação judicial dos actos tributários ou de recurso 
contencioso de actos administrativos em questões tributárias;

e) O esclarecimento e a orientação dos sujeitos passivos e demais obrigados 
tributários sobre o cumprimento dos seus deveres perante a administra-
ção tributária;

f) A realização de estudos individuais, sectoriais ou territoriais sobre o 
comportamento dos sujeitos passivos e demais obrigados tributários e a 
evolução dos sectores económicos em que se insere a sua actividade;

g) A realização de perícias ou exames técnicos de qualquer natureza tendo 
em conta os fi ns referidos no n.º 1;

h) A informação sobre os pressupostos de facto dos benefícios fi scais que 
dependam de concessão ou reconhecimento da administração tributária 
ou de direitos que o sujeito passivo, outros obrigados tributários e demais 
interessados invoquem perante aquela;

i) A promoção, nos termos da lei, do sancionamento das infracções tribu-
tárias;

j) A cooperação, nos termos das convenções internacionais ou regulamentos 
comunitários, no âmbito da prevenção e repressão da evasão e fraude;

l) Quaisquer outras acções de averiguação ou investigação de que a admi-
nistração tributária seja legalmente incumbida.

3 - O procedimento de inspecção pode abranger, em simultâneo com os 
sujeitos passivos e demais obrigados tributários cuja situação tributária se 
pretenda averiguar, os substitutos e responsáveis solidários ou subsidiários, as 
sociedades dominadas e integradas no regime especial de tributação dos gru-
pos de sociedades, os sócios das sociedades transparentes ou quaisquer outras 
pessoas que tenham colaborado nas infracções fi scais a investigar.

4 - No caso previsto no número anterior as entidades gozam dos mesmos 
direitos e estão sujeitas aos mesmos deveres dos sujeitos passivos e demais 
obrigados tributários.

5 - Para efeitos do presente diploma, consideram-se obrigações tributárias 
as relacionadas com os tributos, compreendendo os impostos, os direitos 
aduaneiros, os impostos especiais e outras espécies tributárias criadas por 
lei, designadamente taxas e demais contribuições fi nanceiras a favor de 
entidades públicas, cuja inspeção esteja cometida à Autoridade Tributária 
e Aduaneira.

6 - Não se compreende no procedimento de inspeção tributária a mera 
confi rmação de dados constantes de declaração entregue:

a) Que apenas apresente erros formais, de natureza aritmética ou exija a 
mera clarifi cação ou justifi cação de elementos declarados;
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TAXAS

As taxas genéricas de IRC para o exercício de 2015 são:

ENTIDADES TAXAS

Entidades residentes e não residentes com estabelecimento 
estável que exerçam, a título principal, atividade comercial, 
industrial ou agrícola

17% (1) / 21%

Entidades residentes que não exerçam, a titulo principal, 
atividade comercial, industrial ou agrícola 21,5%

Entidades não residentes e sem estabelecimento estável 25% a 35%

Região Autónoma dos Açores 11,9% (1) / 16,1%

Região Autónoma dos Madeira 21%

Nota:
(1) - No caso de PME´s, e de acordo com as regras comunitárias para os auxílios 

minimis, é aplicável uma taxa de IRC mais reduzida aos primeiros (euro) 15.000 de 
matéria coletável.

DERRAMA ESTADUAL

Sobre o lucro tributável superior a (euro) 1.500.000 sujeito e não isento 
de IRC apurado por sujeitos passivos residentes em território português que 
exerçam, a título principal uma atividade de natureza comercial, industrial 
ou agrícola e por não residentes com estabelecimento estável em território 
português, incidem as taxas adicionais constantes da tabela seguinte:

LUCRO TRIBUTÁVEL TAXAS

De mais de 1.500.000€ até 7.500.000€ 3%

De mais de 7.500.000€ até 35.000.000€ 5%

Superior a 35.000.000€ 7%
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TABELA PRÁTICA DAS CONVENÇÕES PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO CELEBRADAS POR PORTUGAL

PAÍSES
(ordem 

alfabética)
DIPLOMA LEGAL

TROCA DOS INSTRUMENTOS 
DE RATIFICAÇÃO / ENTRADA 

EM VIGOR 

REDUÇÃO DE TAXAS 

DIVIDENDOS JUROS ROYALTIES 

Art.º Taxa Art.º Taxa Art.º Taxa 

ÁFRICA DO SUL
Resolução Assembleia 
da República n.º 53/08 

de 22 de Setembro

Aviso n.º 222/2008 
publicado em 20-11-2008 

EM VIGOR DESDE 22-10-2008 
10º 10% m)

15% b) 11º 10% 12º 10% 

ALEMANHA Lei 12/82 de 03 de 
Junho

Aviso publicado em 
14-10-1982 

EM VIGOR DESDE 08-10-1982 
10º 15% 11º 10% a) 

15% b) 12º 10% 

ARGÉLIA
Resolução Assembleia 
da República n.º 22/06 

de 23 de Março 

Aviso n.º 579/2006 
publicado em 05-05-2006 

EM VIGOR DESDE 01-05-2006 
10º 10% m)

15% b) 11º 15% 12º 10% 

ÁUSTRIA DL n.º 70/71 de 
08 de Março 

Aviso publicado em 
08-02-1972 

EM VIGOR DESDE 28-02-1972 
10º 15% 11º 10% 12º 5% b) 

10% c) 

BARBADOS

Resolução Assembleia 
da República 
n.º 91/2014 

de 12 de Novembro

Falta Aviso s) 10º 5% y)
15% b) 11º 10% 12º 5%

BÉLGICA 

DL n.º 619/70, 15 de 
Dezembro Convenção 

Adicional 
(Res. Ass. Rep. n.º 82/00 

de 14 de Dezembro) 

Aviso publicado em 
17-02-1971 

EM VIGOR DESDE 19-02-1971 
Convenção Adiccional em 
vigor desde 05-04-2001 

10º 15% 11º 15% 12º 10% 

BRASIL d) 
Resolução Assembleia 
da República n.º 33/01 

de 27 de Abril 

Aviso publicado em 
14-12-2001 

EM VIGOR DESDE 05-10-2001 
com efeitos a 01-01-2000 

10º 10% m)
15% b) 11º 15% 12º 15% 

BULGÁRIA 
Resolução Assembleia 
da República n.º 14/96 

de 11 de Abril 

Aviso n.º 258/96 
publicado em 26-08-1996 

EM VIGOR DESDE 18-07-1996 
10º 10% e)

15% b) 11º 10% 12º 10% 

CABO VERDE 
Resolução Assembleia 
da República n.º 63/00 

de 12 de Julho 

Aviso n.º 4/2001 
publicado em 18-01-2001 

EM VIGOR DESDE 15-12-2000 
10º 10% 11º 10% 12º 10% 

CANADÁ 
Resolução Assembleia 
da República n.º 81/00 

de 6 de Dezembro 

Aviso publicado em 
17-10-2001 

EM VIGOR DESDE 24-10-2001 
10º 10% m)

15% b) 11º 10% 12º 10% 

CHILE 
Resolução Assembleia 
da República n.º 28/06 

de 6 de Abril 

Aviso n.º 243/2008 
publicado em 29-12-2008 

EM VIGOR DESDE 25-08-2008 
10º 10% f)

15% b) 11º 
5% r) 
10% r) 
15% b ) 

12º 5% r) 
10% r) 

CHINA 
Resolução Assembleia 

da República n.º 
28/2000 de 30 de Março 

Aviso n.º 109/2000 
publicado em 02-06-2000 

EM VIGOR DESDE 08-06-2000 
10º 10% 11º 10% r) 12º 10% 

CHIPRE
Resolução Assembleia 

da República n.º 
89/2013 de 1 de julho

Aviso n.º 87/2013
publicado em 01-08-2013

EM VIGOR DESDE 16-08-2013
10º 10% 11º 10% 12º 10%
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TABELA PRÁTICA DAS CONVENÇÕES PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO CELEBRADAS POR PORTUGAL

PAÍSES
(ordem 

alfabética)
DIPLOMA LEGAL

TROCA DOS INSTRUMENTOS 
DE RATIFICAÇÃO / ENTRADA 

EM VIGOR 

REDUÇÃO DE TAXAS 

DIVIDENDOS JUROS ROYALTIES 

Art.º Taxa Art.º Taxa Art.º Taxa 

COLÔMBIA
Resolução Assembleia 

da República n.º 
46/2012 de 13 de Abril

Aviso n.º 2/2015 
publicado em 23-01-2015 

EM VIGOR DESDE 30-01-2015
10º 10% 11º 10% 12º 10%

COREIA 
Resolução Assembleia 
da República n.º 25/97 

de 08 de Maio 

Aviso n.º 315/97 
publicado em 27-12-1997 

EM VIGOR DESDE 21-12-1997 
10º 10% e)

15% b) 11º 15% 12º 10% 

CROÁCIA
Resolução Assembleia da 
República n.º 03/2015 

de 12 de Janeiro
Falta Aviso s) 10º 5% w)

10% b) 11º 10% 12º 10%

CUBA 
Resolução Assembleia 
da República n.º 49/01 

de 13 de Julho 

Aviso n.º 187/06 
publicado em 23-01-2006 

(e Aviso n.º 279/05 
de 29-07-2005) 

EM VIGOR DESDE 28-12-05 

10º 5% f)
10% b) 11º 10% 12º 5% 

DINAMARCA 
Resolução Assembleia 
da República n.º 6/02 

de 23 de Fevereiro 

Aviso n.º 53/2002 
publicado em 15-06-2002 

EM VIGOR DESDE 24-05-2002
a produzir efeitos após 

01-01-03 

10º 10% 11º 10% 12º 10%

EMIRADOS 
ÁRABES UNIDOS

Resolução Assembleia 
da República n.º 

47/2012 
de 13 de Abril

Aviso n.º 59/2012 
publicado em 11-06-2012

EM VIGOR DESDE 22-05-2012
10º 5% w)

15% b) 11º 10% 12º 5%

ESLOVÁQUIA 
Resolução Assembleia 
da República n.º 49/04 

de 13 de Julho

Aviso n.º 191/04 
publicado em 04-12-2004 

EM VIGOR DESDE 02-11-2004 
a produzir efeitos após 

01-01-05 

10º 15% b)
10% m) 11º 10% 12º 10% 

ESLOVÉNIA
Resolução Assembleia 
da República n.º 48/04 

de 10 de Julho

Aviso n.º 155/04 
publicado em 31-08-2004 

EM VIGOR DESDE 13-08-2004 
a produzir efeitos após 

01-01-05

10º 5% f)
15% b) 11º 10% 12º 5%

ESPANHA u)
Resolução Assembleia 
da República n.º 6/95, 

de 28 de Janeiro 

Aviso n.º 164/95 
publicado em 18-07-1995 

EM VIGOR DESDE 28-06-1995 
10º 10% f)

15% b) 11º 15% 12º 5% 

ESTADOS 
UNIDOS DA 
AMÉRICA 

Resolução Assembleia 
da República n.º 39/95 

de 12 de Outubro 

Aviso n.º 35/96 
publicado em 09-01-1996 

EM VIGOR DESDE 01-01-1996 
10º 

5% g)
10% g)
15% b) 

11º 10% 13º 10% 

ESTÓNIA 
Resolução Assembleia 
da República n.º 47/04 

de 08 de Julho 

Aviso n.º 175/04 
publicado em 27-11-2004 

EM VIGOR DESDE 23-07-2004 
a produzir efeitos após 

01-01-05 

10º 10% 11º 10% 12º 10% 

ETIÓPIA
Resolução Assembleia da 
República n.º 96/2014 

de 13 de Novembro
Falta Aviso s) 10º 5% y)

10% b) 11º 10% 12º 5%
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