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Tax News Flash n.º 4/2015
Getting to the point

Cisões e entradas de ativos - transmissão de benefícios fiscais e
limitação de gastos de financiamento líquidos
Foi publicada a Portaria n.º 275/2014, de 26 de
dezembro, que estabelece os critérios e
procedimentos de controlo a adotar, no âmbito de
operações de cisão ou de entrada de ativos
realizadas ao abrigo do regime de neutralidade
fiscal, previsto no artigo 74.º do Código do
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Coletivas (IRC), para a transmissão de:




Benefícios fiscais que ainda não tenham sido
totalmente utilizados pela sociedade cindida
ou contribuidora, relacionados com o
investimento, com a criação de emprego,
com a atividade, bem como outros benefícios
fiscais;
O direito à dedução de gastos de
financiamento líquido não deduzidos e do
direito a acrescer a parte não utilizada, em
resultado da aplicação do regime previsto no
artigo 67.º do Código do IRC, da sociedade
cindida ou sociedade contribuidora para uma
ou mais sociedades beneficiárias.

Estabelecem-se, ainda, os elementos que devem
constar do requerimento a apresentar junto da
Autoridade Tributária e Aduaneira, para efeitos de
transmissibilidade dos benefícios fiscais.
A Portaria estabelece ainda a obrigatoriedade das
sociedades beneficiárias listarem no processo de
documentação fiscal os benefícios fiscais e gastos
de financiamento líquidos transmitidos pela
sociedade cindida ou contribuidora.
Consulte aqui a referida Portaria.
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