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Getting to the point 

Benefícios fiscais das empresas de transporte 
rodoviário de passageiros e de mercadorias 

Foi publicado o Decreto-Lei n.º 38/2016, de 15 de julho, que 
procede à alteração do artigo 70.º do Estatuto dos Benefícios 
Fiscais (“EBF”) relativo à majoração em 20% da dedutibilidade 

como custo fiscal, em sede de Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Coletivas (“IRC”), dos gastos com combustível, 
adquiridos em território português, por empresas de transporte 

de mercadorias, de transporte público de passageiros e de táxi. 

O benefício fiscal em referência é aplicável durante o período de 
tributação que se inicie em ou após 1 de janeiro de 2016 e 

seguintes e encontra-se excluído do âmbito de aplicação do n.º 1 
do artigo 92.º do Código do IRC, isto é, do limite mínimo do 
imposto a pagar. 
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É ainda consagrada uma norma transitória, estabelecendo que, no cálculo dos pagamentos 
por conta a efetuar durante os períodos de tributação que se iniciem em 2016, pode ser 

considerado o IRC que seria liquidado, relativamente ao período de tributação 
imediatamente anterior, caso o benefício fiscal em causa tivesse sido aplicado aos gastos 
agora majoráveis que o sujeito passivo haja suportado a partir de 1 de abril de 2015. 

 

 

Contactos 

Para mais informações, por favor contacte: 

Lisboa: +351 210 427 500 

Porto: +351 225 439 200 
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