
MAJORAÇÃO FISCAL DOS GASTOS SUPORTADOS

COM COMBUSTÍVEIS

Dilema

A escalada dos preços dos combustíveis devido ao conflito militar entre a Rússia e a

Ucrânia, coincide com a altura do ano em que as empresas apuram os resultados e

calculam o imposto devido. Assim, devem os agentes económicos sempre que possível

aplicar o benefício fiscal associado aos gastos suportados com combustíveis no cálculo da

estimativa de imposto (IRC), tendo em vista a redução do valor a pagar do imposto no final

do exercício.

Enquadramento Fiscal

O artigo 70.º dos Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) prevê, para efeitos de apuramento

do lucro tributável, uma majoração em valor correspondente a 120 por cento dos gastos

suportados com a aquisição, em território português, de combustíveis para abastecimento

de veículos.

A consideração de 120 por cento do gasto para efeitos de determinação do lucro tributável,

conforme n.º 4 do artigo 70.º do EBF, traduz-se no reconhecimento na totalidade (100 por

cento) do gasto registado na contabilidade e a consideração de um gasto adicional de 20

por cento como benefício fiscal a considerar no campo 408 do quadro 04 do anexo D da

declaração modelo 22 do IRC, o qual será incluído no campo 774 do quadro 07 desta

declaração.
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Na prática

Na prática, o sujeito passivo vai poder incrementar o valor dos gastos em que incorreu

aquando da determinação do seu resultado tributável. Já a comprovação dos valores

elegíveis para efeitos deste beneficio, nomeadamente no que respeita ao controlo dos

abastecimentos, não se encontra definido nenhum procedimento de controlo específico,

cabendo à entidade elaborar os mapas e documentos de controlo que entenda suficientes

para demonstrar, de forma inequívoca, os abastecimentos efetuados, os abastecimento

elegíveis para este efeito, bem como o seu cruzamento para os valores registados nas

contas de gastos no período de tributação a que respeitam.

Aplicações relevantes para a utilização do benefício fiscal

A majoração dos encargos suportados com combustíveis prevista no n.º 4 do artigo 70.º do

EBF é aplicada nas aquisições de combustíveis em:

✔ Veículos afetos ao transporte público de passageiros e estejam registados como

elementos do ativo fixo tangível de sujeitos passivos de IRC que estejam licenciados

pelo IMT, I.P.

✔ Veículos afetos ao transporte rodoviário de mercadorias público ou por conta de

outrem, com peso bruto igual ou superior a 3,5 t, registados como elementos do ativo

fixo tangível de sujeitos passivos IRC ou alugados sem condutor por estes e que

estejam licenciados pelo IMT, I.P.

✔ Veículos afetos ao transporte em táxi, registados como elementos do ativo fixo tangível

dos sujeitos passivos de IRS ou de IRC, com contabilidade organizada e que estejam

devidamente licenciados.
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Cumulatividade do benefício fiscal e o reembolso parcial do ISP

De acordo com a Informação Vinculativa da Autoridade Tributária (AT), processo n.º

234/2017, despacho da Diretora-Geral da AT, de 30 de abril de 2018, “(…) 1. Um sujeito

passivo pode suportar gastos com a aquisição de combustíveis que beneficiem do regime

constante do artigo 93.º-A do Código dos Impostos Especiais de Consumo (CIEC) e gastos

com a aquisição de combustíveis que não beneficiem desse regime, nomeadamente por

terem ultrapassado o limite anual previsto para efeitos de reembolso parcial para gasóleo

profissional”. Assim, os gastos suportados com a aquisição de combustíveis que não

tenham beneficiado do regime constante do artigo 93.º-A do CIEC (reembolso de parte do

imposto suportado sobre os produtos petrolíferos (ISP)) podem beneficiar do regime

previsto no artigo 70.º do EBF, se verificados os demais requisitos.

Neste seguimento, parece-nos que a utilização deste benefício fiscal representa uma

importante vantagem competitiva para as empresas que o possam utilizar no cálculo do

seu imposto, já que possibilita uma diminuição do pagamento do IRC numa altura em que

os preços dos combustíveis registam subidas históricas.

Constância, 14 de março de 2022
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