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Tax News Flash n.º 5/2015 
Getting to the point  

  

Pedido de autorização de manutenção do direito à dedução de 

prejuízos fiscais 

Foi publicada a Portaria n.º 273/2014, de 24 de 
dezembro, que define os elementos que devem 

instruir o pedido de autorização para manutenção 
dos prejuízos fiscais cuja dedução, deixa de ser 

aplicável caso se verifique, à data do termo do 
período de tributação em que é efetuada a 

dedução, a alteração da titularidade de mais de 
50% do capital social ou da maioria dos direitos 

de voto face ao exercício a que respeitam os 
prejuízos. 

A Portaria prevê ainda quais os elementos que 

devem ser considerados quando a sociedade 
adquirente das partes sociais ou da maioria dos 

direitos de voto pertença a um grupo de 
sociedades a que seja aplicável o regime especial 

de tributação de grupos de sociedades e a 
alteração da titularidade diga respeito à sociedade 

dominante de um outro grupo de sociedades a 
que seja aplicável o mesmo regime. 

Consulte aqui a Portaria. 

 

Para mais informações, por favor 

contacte-nos: 

Lisboa  +351 210 427 500 

Porto  +351 225 439 200 
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