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O tratamento dos prejuízos fiscais, tratando- se de uma matéria com
diferentes contornos quer em resultado das sucessivas alterações legislativas,
quer no respeitante às diferentes delimitações do regime nos diversos or-
denamentos jurídicos, constitui uma temática da qual resultam várias
questões controversas, pelo que se trata de uma matéria atual. Em especial,
o nosso concreto objeto de estudo – o reporte de prejuízos fiscais em
sede de IRC – é premente. Previsto no artigo 52.º do Código do IRC,
o regime jurídico dos prejuízos fiscais projeta- se para as sociedades que
apurem, no final de determinado período de tributação, prejuízos fiscais.
Contudo, dado o atual panorama societário, revela- se importante a
referência a realidades como as Operações de Reestruturação, bem como
os Grupos de Sociedades que, por possuírem características diferentes,
mereceram diferente tratamento por parte do legislador.

Pretende, assim, o presente trabalho, uma exposição dos regimes
atualmente consagrados em matéria de prejuízos fiscais no nosso ordenamento
jurídico, bem como um estudo comparativo com o Direito Estrangeiro,
designadamente os ordenamentos jurídicos espanhol e brasileiro.
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A presente dissertação tem como objetivo proceder a um estudo
geral acerca do método do reporte de prejuízos fiscais, quer ao nível de
Direito Interno, quer ao nível de Direito Comparado, com especial
enfoque nos ordenamentos jurídicos espanhol e brasileiro.

A necessidade de tratamento dos prejuízos fiscais surge do impacto
que o princípio da especialização dos exercícios – que estabelece que os
períodos de tributação são independentes uns dos outros, – provoca na
atividade das empresas, que é continuada e que, portanto, não se revê
na independência entre exercícios. De modo a combater este impacto
negativo nas empresas, o Código do IRC permite às empresas a dedução
de prejuízos fiscais apurados em exercícios anteriores aos lucros futuros.

Ora, esta temática, que consideramos atual, sendo também alvo de
diversas críticas, dados os contornos do regime implementado, sofreu
inúmeras alterações ao longo dos anos – desde a sua implementação no
sistema fiscal português até aos dias de hoje, – por se tratar de uma
matéria que depende, em certa medida, do estado da economia nacional,
como, também, por se verificar uma constante introdução de limites no
mecanismo adotado.

Em resultado desta dependência, o tratamento dos prejuízos fiscais
não é matéria consolidada no ordenamento jurídico português, bem
como não o é, também, ao nível da União Europeia.

Nesta conformidade, o presente estudo desdobrar- se- á em dois
capítulos: o primeiro dedicado à abordagem dos prejuízos fiscais no seio
do ordenamento jurídico português, e o segundo, que versará sobre o
reporte de prejuízos fiscais no direito estrangeiro.

Assim, após uma breve resenha histórica acerca da evolução do regime
do reporte de prejuízos fiscais em Portugal, seguir- se- á um enquadramento
do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, no qual se insere
o reporte de prejuízos fiscais, daí a pertinência da sua referenciação.

BRUNA ALVES REIS
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Ademais, e previamente à delimitação do regime em vigor em Portugal,
com todas as suas limitações, quer temporal, quer materialmente, des-
cortinar- se- ão as diferentes formas de tratamento de prejuízos fiscais.

Fará, também, parte do presente estudo, no âmbito da limitação
quanto à entidade, o reporte de prejuízos em contexto de Operações de
Reestruturação, bem como no relativo aos Grupos de Sociedades.

Além disto, abordar- se- á o reporte de prejuízos em conjunturas como
as derramas e o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares.

O segundo capítulo incidirá sobre o reporte de prejuízos fiscais no
Direito Estrangeiro, dada a importância que consideramos que o Direito
Comparado tem nesta temática, e no qual abordaremos as principais carac-
terísticas que norteiam o tratamento de prejuízos fiscais em Espanha e no
Brasil, assim como as diferenças destes em relação ao nosso ordenamento.

Para este estudo, importante será o recurso a algumas decisões ju-
risprudenciais e posições doutrinais, de modo a que as suas orientações
nos auxiliem ao longo desta investigação, possibilitando a problematização
de questões e eventual procura de soluções para as mesmas.
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