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Imparidades para risco específico de crédito – sector financeiro  
 

Foi publicado o Decreto Regulamentar 
n.º 19/2015, de 30 de dezembro, que veio definir 

os limites máximos das perdas por imparidade e 
outras correções de valor para risco específico 

de crédito dedutíveis para efeitos de apuramento 
do lucro tributável em sede de Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Coletivas (“IRC”), na 
esfera das entidades sujeitas à supervisão do 

Banco de Portugal, a aplicar nos períodos de 
tributação que se iniciem em ou após 1 de 

janeiro de 2015. 

O Decreto Regulamentar em apreço vem, 
essencialmente, manter o regime fiscal que 

vigorou até 31 de Dezembro de 2014, ao remeter 
para as regras definidas pelo Banco de Portugal 

(Aviso n.º 3/95) a determinação das imparidades 
em questão. 

Por outro lado, foi publicado, no mesmo dia, na 
Série II do Diário da República, o Aviso do Banco 

de Portugal n.º 5/2015, o qual prevê, entre outras 
medidas, a revogação, com efeitos a 1 de janeiro 

de 2016, do Aviso n.º 3/95 do Banco de Portugal, 
bem como a obrigatoriedade das instituições 

sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, sem 
prejuízo das exceções aí elencadas, passarem a 

preparar também as suas demonstrações 
financeiras em base individual de acordo com as 

Normas Internacionais de Contabilidade, a partir 
de 1 de janeiro de 2016. 

Para mais detalhes, consulte o Decreto 

Regulamentar n.º 19/2015 e o Aviso do Banco de 
Portugal n.º 5/2015. 
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Para mais informações, por favor contacte-nos: 

Lisboa  +351 210 427 500 

Porto  +351 225 439 200 

www.deloitte.pt 
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