Tax News Flash n.º 9/2018

Tax News Flash n.º 9/2018
28 de dezembro de 2018

Getting to the point
Decreto-Regulamentar n.º 13/2018, de 28 de
dezembro

Foi publicado o Decreto-Regulamentar n.º 13/2018, de 28 de dezembro,
que estabelece para as entidades sujeitas à supervisão do Banco de
Portugal os limites máximos das perdas por imparidade e outras correções
de valor para risco específico de crédito dedutíveis, para efeitos do
apuramento do lucro tributável de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Coletivas (“IRC”), no período de tributação que se inicie em ou após 1 de
janeiro de 2018, em moldes idênticos aos que vigoraram em 2017 e
exercícios anteriores.
No preâmbulo do Decreto-Regulamentar refere-se que no exercício de 2019
será estabelecido um regime fiscal definitivo quanto a esta matéria.
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Determinação das perdas por imparidade para risco específico de crédito
Para efeitos do montante anual acumulado das perdas por imparidade e outras correções de valor para
risco específico de crédito previsto no n.º 2 do artigo 28.º-A do Código do IRC, o Decreto Regulamentar n.º
13/2018 define que não podem ser ultrapassados os limites estabelecidos no Aviso n.º 3/95, do Banco de
Portugal, na redação em vigor antes da revogação pelo Aviso n.º 5/2015, estabelecendo-se, assim, que o
regime existente no exercício de 2017 e anteriores seja prolongado para 2018.
É, ainda, de referir que se mantém a limitação da dedutibilidade fiscal das perdas por imparidade e outras
correções de valor aos créditos resultantes da atividade normal, excluindo, contudo, os créditos em que o
Estado, regiões autónomas, autarquias e outras entidades públicas tenham prestado aval, os créditos
cobertos por direitos reais sobre bens imóveis ou por contratos de seguro de crédito ou caução (com
exceção da importância correspondente à percentagem do descoberto obrigatório) e ainda os créditos
contemplados nas alíneas c) e d) do n.º 3 do artigo 28.º-B do Código do IRC.
Para mais detalhes, consulte o Decreto Regulamentar n.º 13/2018, de 28 de dezembro.
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