
Decreto Regulamentar n.º 25/2009, alterado pelo Decreto Regulamentar 
n.º 4/2015 de 22 de abril 

 
Artigo Antes Depois Observações 

1º - n.º 2 Salvo razões devidamente justificadas 
e aceites 
pela Direcção -Geral dos Impostos, as 
depreciações e amortizações 
só são consideradas 

Salvo razões devidamente 
justificadas e aceites 
pela Autoridade Tributária e 
Aduaneira, as depreciações 
e amortizações só são 
consideradas: 

Substituição de 
referência 

2º - c) do 
n.º 1 

c) Valor de mercado, à data da 
abertura de escrita, para 
os bens objecto de avaliação para este 
efeito, quando não 
seja conhecido o custo de aquisição 
ou de produção, podendo 
esse valor ser objecto de correcção, 
para efeitos fiscais, quando se 
considere excedido 

c) Valor de mercado, à data do 
reconhecimento 
inicial, para os bens objeto de 
avaliação para este 
efeito, quando não seja conhecido 
o custo de aquisição ou de 
produção, podendo esse valor ser 
objeto 
de correção, para efeitos fiscais, 
quando se considere 
excedido. 

Harmonizar com a 
c) do n.º 1 do art.º 
31º do CIRC 

5º - n.º 5  Para efeitos da determinação do 
valor depreciável ou amortizável, 
previsto nos números anteriores: 
a) Não são consideradas as 
despesas de desmantelamento; 
e 
b) Deduz -se o valor residual 

Novo 

3º - n.º 5 Não são aceites como gastos para 
efeitos fiscais as depreciações ou 
amortizações praticadas para além 
do período máximo de vida útil, 
ressalvando -se os casos 
devidamente justificados e aceites 
pela Direcção –Geral dos Impostos 

Não são aceites como gastos para 
efeitos fiscais as depreciações ou 
amortizações praticadas para 
além do período máximo de vida 
útil, ressalvando -se os casos 
devidamente justificados e aceites 
pela Autoridade Tributária e 
Aduaneira. 

Substituição de 
referência 

4º - n.º 1 O cálculo das depreciações e 
amortizações faz -se, em regra, pelo 
método das quotas constantes 

O cálculo das depreciações e 
amortizações faz -se, em regra, 
pelo método da linha reta 

Harmonizar com o 
n.º 1 do art.º 30º 
do CIRC 

4º - n.º 3 Quando a natureza do deperecimento 
ou a actividade económica do sujeito 
passivo o justifique podem, ainda, ser 
aplicados métodos de depreciação e 
amortização diferentes dos indicados 
nos números anteriores, mantendo- 
-se os períodos máximos e mínimos 
de vida útil, desde que, mediante 
requerimento, seja obtido o 
reconhecimento prévio da Direcção -
Geral dos Impostos, salvo quando daí 
não resulte uma quota anual de 
depreciação ou amortização 
superior à prevista nos artigos 
seguintes 

A adoção pelo sujeito passivo de 
métodos de depreciação e 
amortização diferentes dos 
referidos nos números anteriores, 
de que resulte a aplicação de 
quotas de depreciação ou 
amortização superiores às 
previstas no presente decreto 
regulamentar, depende de 
autorização da Autoridade 
Tributária e Aduaneira, a qual 
deve ser solicitada até ao termo 
do período de tributação no 
qual o sujeito passivo pretenda 
iniciar a aplicação de tais 
métodos, através de 

Harmonizar com o 
n.º 3 do art.º 30º 
do CIRC 



requerimento em que se 
indiquem as razões que os 
justificam. 

5º - n.º 1 No método das quotas constantes, a 
quota anual de depreciação ou 
amortização que pode ser aceite 
como gasto do período de tributação 
é determinada aplicando -se 
aos valores mencionados no n.º 1 do 
artigo 2.º as taxas de 
depreciação ou amortização 
específicas fixadas na tabela I 
anexa ao presente decreto 
regulamentar, e que dele faz 
parte integrante, para os elementos 
do activo dos correspondentes 
ramos de actividade ou, quando estas 
não 
estejam fixadas, as taxas genéricas 
mencionadas na tabela 
II anexa ao presente decreto 
regulamentar, e que dele faz 
parte integrante. 

No método da linha reta, a quota 
anual de depreciação 
ou amortização que pode ser 
aceite como gasto 
do período de tributação é 
determinada aplicando -se 
aos valores mencionados no n.º 1 
do artigo 2.º as taxas 
de depreciação ou amortização 
específicas fixadas na 
tabela I anexa ao presente 
decreto regulamentar, e que 
dele faz parte integrante, para os 
elementos do ativo 
dos correspondentes ramos de 
atividade ou, quando 
estas não estejam fixadas, as 
taxas genéricas fixadas 
na tabela II anexa ao presente 
decreto regulamentar, e 
que dele faz parte integrante. 

Harmonizar com o 
n.º 1 do art.º 30º 
do CIRC 

5º - n.º 3 Relativamente aos elementos para os 
quais não se encontrem fixadas, nas 
tabelas referidas no n.º 1, taxas 
de depreciação ou amortização são 
aceites as que pela 
Direcção -Geral dos Impostos sejam 
consideradas razoáveis, 
tendo em conta o período de utilidade 
esperada. 

Relativamente aos elementos 
para os quais não se 
encontrem fixadas, nas tabelas 
referidas no n.º 1, taxas 
de depreciação ou amortização 
são aceites as que pela 
Autoridade Tributária e Aduaneira 
sejam consideradas 
razoáveis, tendo em conta o 
período de vida útil esperada 
daqueles elementos. 

Substituição de 
referência 

9º - n.º 3 O regime mencionado no n.º 1 pode 
igualmente ser extensivo a outros 
casos de desgaste mais rápido do que 
o normal, em consequência de outras 
causas devidamente 
justificadas, até ao máximo referido 
na alínea b) do n.º 1, com as 
limitações mencionadas no número 
anterior, desde que, mediante 
requerimento, seja obtido o 
reconhecimento prévio da Direcção -
Geral dos Impostos 

A aplicação do regime 
mencionado no n.º 1 a ativos 
fixos tangíveis que estejam 
sujeitos a um desgaste mais 
rápido do que o normal em 
consequência de causas 
diferentes das previstas no 
referido número, desde que 
devidamente justificadas e 
respeitado o limiar máximo 
estabelecido na alínea b) do n.º 1 
e as limitações mencionadas 
no número anterior, depende de 
autorização da Autoridade 
Tributária e Aduaneira, a qual 
deve ser 
solicitada até ao termo do 
primeiro período de tributação 
no qual o sujeito passivo pretenda 
aplicar aquele 
regime, através de requerimento 
em que se indiquem 

Vem clarificar, 
porque o n.1 só se 
aplica a ativos fixos 
tangíveis!  
 
Passa a instituir um 
prazo para a 
autorização 
 
 



as quotas de depreciação a 
praticar e as razões que as 
justificam. 

10º - n.º 3 Em relação aos imóveis adquiridos 
sem indicação expressa do valor do 
terreno referido na alínea a) do 
número anterior, o valor a atribuir a 
este, para efeitos fiscais, é fixado em 
25 % do valor global, a menos que o 
sujeito passivo estime outro valor 
com base em cálculos devidamente 
fundamentados e aceites pela 
Direcção -Geral dos Impostos. 

Em relação aos imóveis adquiridos 
sem indicação 
expressa do valor do terreno 
referido na alínea a) do 
número anterior, o valor a atribuir 
a este, para efeitos 
fiscais, é fixado em 25 % do valor 
global, a menos que o 
sujeito passivo estime outro valor 
com base em cálculos 
devidamente fundamentados e 
aceites pela Autoridade 
Tributária e Aduaneira. 

Substituição de 
referência 

11º - n.º 1 Não são aceites como gastos as 
depreciações de viaturas ligeiras de 
passageiros ou mistas, na parte 
correspondente ao custo de aquisição 
superior a € 40 000, bem como dos 
barcos de recreio e aviões de turismo 
e todos os gastos com estes 
relacionados 

Não são aceites como gastos as 
depreciações das viaturas ligeiras 
de passageiros ou mistas, 
incluindo os veículos elétricos, na 
parte correspondente ao custo 
de aquisição ou ao valor 
revalorizado excedente ao 
montante a definir por portaria do 
membro do Governo responsável 
pela área das finanças, bem como 
dos barcos de recreio e aviões de 
turismo 

Harmonizar com a 
e) do n.º 1 do art.º 
34º do CIRC 
 
 Os demais gastos 
passam a não ser 
aceites pela k) do 
n.º 1 do art.º 23º-A 

11º - n.º 2 Exceptuam -se do disposto no número 
anterior os bens que estejam afectos 
à exploração de serviço público de 
transportes, ou que se destinem a ser 
alugados no exercício da actividade 
normal do sujeito passivo. 

O disposto no número anterior 
não é aplicável aos bens aí 
referidos que estejam afetos à 
exploração de serviço público de 
transportes ou que se destinem a 
ser alugados no exercício da 
atividade normal do sujeito 
passivo 

Aperfeiçoamento 
da redação 

12º - n.º 1 Os elementos depreciáveis ou 
amortizáveis adquiridos 
ou produzidos por entidades 
concessionárias e 
que, nos termos das cláusulas do 
contrato de concessão, 
sejam revertíveis no final desta, 
podem ser depreciados ou 
amortizados em função do número de 
anos que restem do período de 
concessão, quando aquele for inferior 
ao seu período mínimo de vida útil 

Os elementos depreciáveis ou 
amortizáveis adquiridos 
ou produzidos por entidades 
concessionárias que, 
nos termos das regras de 
normalização contabilística 
aplicáveis, sejam reconhecidos 
como elementos do seu 
ativo fixo tangível ou intangível e 
que, nos termos das 
cláusulas do contrato de 
concessão, sejam revertíveis 
no final desta, podem ser 
depreciados ou amortizados 
em função do número de anos 
que restem do período 
de concessão, quando aquele for 
inferior ao seu período 
mínimo de vida útil. 

Aproximação à 
contabilidade 

15º - b) do 
n.º 2 

Não é aceite como gasto, para efeitos 
fiscais, a parte do valor depreciável 

Não é aceite como gasto, para 
efeitos fiscais, a 

Harmonizar com o 
art.º 31º-B do CIRC  



dos bens que tenham sofrido 
desvalorizações excepcionais nos 
termos do artigo 38.º do Código 
do IRC que corresponda à reavaliação 
efectuada. 

parte do valor depreciável ou 
amortizável dos elementos 
do ativo que tenham sofrido 
perdas por imparidade nos 
termos do artigo 31.º -B do 
Código do IRC que corresponda 
à reavaliação efetuada. 

Foi corrigida a 
terminologia e a   
remissão para o 
artigo 31.º B, o que 
está certo. 
Parece-me que a 
introdução do “ou 
amortizável” não se 
adequa porque 
nunca houve 
reavaliações fiscais 
de intangíveis. Por 
isso esta norma vai 
gerar um conjunto 
vazio!  

16º - a) do 
n.º 3 

Excepto em caso de deperecimento 
efectivo devidamente 
comprovado, reconhecido pela 
Direcção –Geral dos Impostos, não 
são amortizáveis: 
a) Trespasses 

Exceto em caso de deperecimento 
efetivo, devidamente 
comprovado e reconhecido pela 
Autoridade Tributária e  
Aduaneira, não são amortizáveis: 
a) Trespasses de estabelecimentos 
comerciais, industriais ou 
agrícolas; 

 
Uma mera 
clarificação, porque 
trespasses só pode 
ser de 
estabelecimentos 
empresariais.  

18º - n.º 2 Para efeitos do disposto no número 
anterior, as quotas mínimas de 
depreciação ou amortização são 
determinadas 
através da aplicação, aos valores 
mencionados 
no artigo 2.º das taxas iguais a metade 
das fixadas no artigo 
5.º, salvo quando a Direcção -Geral 
dos Impostos conceda 
previamente autorização para a 
utilização de quotas 
inferiores, na sequência da 
apresentação de requerimento 
em que se indiquem as razões que as 
justificam. 

Para efeitos do disposto no 
número anterior, as 
quotas mínimas de depreciação 
ou amortização são 
determinadas através da 
aplicação, aos valores 
mencionados 
no artigo 2.º, das taxas iguais a 
metade das 
fixadas nos termos do artigo 5.º, 
dependendo a utilização 
de quotas inferiores de 
comunicação à Autoridade 
Tributária 
e Aduaneira, efetuada até ao 
termo do primeiro 
período de tributação em que o 
sujeito passivo pretenda 
iniciar a aplicação de tais quotas, 
na qual se indiquem as 
quotas a praticar e as razões que 
justificam a respetiva 
utilização. 

Harmonizar com o 
d) do n.º 1 do art.º 
34º do CIRC. 
 
Substitui 
autorização por 
comunicação. 
Passa a instituir um 
prazo para a 
comunicação 

 


