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Getting to the point  

Alteração legislativa ao regime especial aplicável 
aos ativos por impostos diferidos, aprovado em 
anexo à Lei n.º 61/2014, de 26 de agosto 

Foi publicada a Lei n.º 23/2016, de 19 de agosto, que procede à primeira 

alteração ao regime especial aplicável aos ativos por impostos diferidos, 

aprovado em anexo à Lei n.º 61/2014, de 19 de agosto, e delimita o seu 

âmbito de aplicação temporal. 

No âmbito do referido regime especial, os ativos por impostos diferidos que 

tenham resultado da não dedução de gastos e variações patrimoniais 

negativas com perdas com imparidades em créditos e com benefícios pós-

emprego ou a longo prazo de empregados ficam sujeitos a um regime 

especial de reversão fiscal, podendo ser convertidos em créditos tributários 

quando o sujeito passivo (i) registe um resultado líquido negativo ou (ii) 

entre em liquidação por dissolução voluntária, insolvência decretada 

judicialmente ou, quando aplicável, revogação da respetiva autorização pela 

autoridade de supervisão competente. 
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Âmbito temporal do regime 

O regime especial dos ativos por impostos diferidos deixa de ser aplicável aos gastos e às variações 

patrimoniais negativas contabilizados nos períodos de tributação que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 

2016, bem como aos ativos por impostos diferidos a estes associados. 

 

Novas obrigações acessórias 

Estabelece-se, agora, a integração no dossier fiscal do sujeito passivo de um conjunto de novas 

informações e documentos, os quais deverão ser igualmente certificados por um revisor oficial de contas, a 

saber:  

 Montante dos ativos por impostos diferidos correspondentes aos gastos e às perdas por imparidade 

relativos a créditos e benefícios pós-emprego ou a longo prazo de empregados; 

 Montante dos ativos por impostos diferidos correspondentes a gastos e variações patrimoniais relativos 

a créditos abrangidos e não excluídos do âmbito de aplicação do presente regime especial, discriminado 

por período de tributação em que foram gerados; 

 Montante dos ativos por impostos diferidos correspondentes a gastos e variações patrimoniais negativas 

relativos a benefícios pós-emprego ou a longo prazo de empregados abrangidos e não excluídos do 

âmbito de aplicação do presente regime especial, discriminado por período de tributação em que foram 

gerados; 

 Montante dos ativos por impostos diferidos convertidos em créditos tributários ao abrigo do presente 

regime especial, disseminado por período de tributação em que foram gerados e em que foram 

utilizados.  
 

Para mais detalhes, consulte a Lei n.º 23/2016, de 19 de agosto. 
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