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ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS DE 28 DE NOVEMBRO DE 2014 

PONTO 1 DA ORDEM DO DIA 

 

 

 

“Deliberar sobre a adesão da sociedade ao regime especial aplicável aos 

activos por impostos diferidos previsto na Lei n.º 61/2014, de 26 de Agosto e 

respectivo anexo (doravante “Regime Especial”), incluindo todas as 

deliberações associadas à referida adesão, nomeadamente sobre a 

constituição da reserva especial prevista no artigo 8.º do Regime Especial, a 

executar pelo órgão de administração, no montante que resulte do disposto 

no mencionado artigo, sobre a forma de constituir a referida reserva especial, 

nomeadamente por via da utilização da reserva de prémios de emissão ou por 

via da utilização de outras reservas livres ou resultados transitados positivos 

que possam existir à data, ou, apenas se estritamente necessário, através da 

redução da cifra do capital social sem alteração do número de acções 

existentes e sem alteração da situação líquida, com a consequente redução do 

rácio entre o valor do capital social e o número de acções emitidas, sobre a 

emissão e atribuição ao Estado Português dos direitos de conversão previstos 

nos artigos 9.º, 10.º e 11.º do Regime Especial, sobre o aumento do capital 

social por incorporação da reserva especial acima referida, no montante e 

condições que vierem a ser necessários para satisfazer o exercício dos 

direitos de conversão atribuídos, com a correspondente emissão de novas 

acções ordinárias representativas do capital social da sociedade, sobre as 

alterações aos actuais n.º 1 do Artigo Quinto e n.º 1 do Artigo Sexto do 



 

Contrato de Sociedade, em consequência da concretização de eventuais 

reduções ou aumentos de capital social realizados em execução e nos termos 

das deliberações antecedentes, e sobre a concessão de todos os poderes ao 

Conselho de Administração que se afigurem necessários para a execução e 

complemento ou adaptação das deliberações antecedentes e para o 

cumprimento e preenchimento, em geral, de todos os requisitos do Regime 

Especial, e ainda para, se e quando entender conveniente para os interesses 

da sociedade e com sujeição às condições e procedimentos legalmente 

aplicáveis, aprovar a renúncia à aplicação do Regime Especial” 

 

Considerando que: 

 

A. A Lei n.º 61/2014, de 26 de Agosto, aprovou o regime especial aplicável aos activos 

por impostos diferidos (doravante abreviadamente designado por “Regime 

Especial”) que tenham resultado da não dedução de gastos e variações patrimoniais 

negativas com perdas por imparidade em créditos e com benefícios pós-emprego ou 

a longo prazo de empregados; 

 

B. O Regime Especial aprovado é aplicável aos gastos e variações patrimoniais 

negativas contabilizados nos períodos de tributação que se iniciem em ou após 1 de 

Janeiro de 2015, bem como aos activos por impostos diferidos que se encontrem 

registados nas contas anuais do sujeito passivo relativas ao último período de 

tributação anterior àquela data e à parte dos gastos e variações patrimoniais 

negativas que lhes estejam associados; 

 

C. O Regime Especial possibilita a conversão dos activos por impostos diferidos em 

causa em créditos tributários, que poderão ser compensados com dívidas tributárias 

ou até reembolsados, caso o Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A. 

(doravante designado por “Banif” ou “Banco”): 

  

� Registe um resultado líquido negativo do período nas suas contas anuais, depois 



 

de aprovadas pelos órgãos sociais; ou 

� Entre em liquidação por dissolução voluntária, insolvência decretada por sentença 

judicial ou, quando aplicável, revogação da respectiva autorização por autoridade 

de supervisão competente; 

 

D. A adesão ao Regime Especial assume especial relevância na esfera do Banco, uma 

vez que irá ainda permitir que os activos por impostos diferidos abrangidos por esse 

regime especial não sejam deduzidos aos fundos próprios principais de nível 1, para 

efeitos do apuramento, a partir de 1 de Janeiro de 2015, do rácio CET 1, o que 

permitirá atingir rácios de capital superiores e, consequentemente, reduzir o risco 

de adopção de medidas de conservação de fundos próprios em linha com as 

previstas nos artigos 141.º e 142.º da Directiva 2013/36/UE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 26 de Junho. Tendo por referência o valor dos activos 

por impostos diferidos do Banif a 30 de Junho de 2014, a adesão ao regime especial 

aplicável aos activos por impostos diferidos permitirá um aumento dos rácios CET 1 

fully implemented e CET 1 com regras phasing-in 2015 do Grupo Banif em 1,07 e 

0,11 pontos percentuais, respectivamente; 

 

E. Caso o sujeito passivo registe um resultado líquido negativo do período nas suas 

contas anuais, terá de constituir uma reserva especial no montante do crédito 

tributário majorado de 10 %, a qual se destinará a ser incorporada no capital social 

e implicará a constituição simultânea de direitos de conversão atribuídos ao Estado; 

 

F. A referida reserva especial, no caso concreto do Banco, poderá ser constituída por 

via da utilização da reserva de prémios de emissão (assumindo como pressuposto 

que o valor desta reserva será suficiente), ou por via da utilização de outras 

reservas livres ou resultados transitados positivos que possam existir à data, não 

sendo, em princípio, necessário efectuar qualquer redução do capital social para 

constituição da reserva especial, em virtude da aplicação deste Regime Especial; 

 



 

G. O número de direitos a emitir e atribuir ao Estado pela constituição da reserva 

especial corresponderá ao resultado do quociente entre o montante da reserva 

especial e o valor de referência dos direitos de conversão, o qual no caso dos 

sujeitos passivos emitentes de acções admitidas à negociação em mercado 

regulamentado, corresponderá ao preço médio ponderado pelo volume das acções 

ordinárias representativas do capital social do sujeito passivo apurado durante o 

período de negociação entre a data da apresentação da proposta de deliberação de 

aplicação de resultados e a deliberação da Assembleia Geral que aprove as contas 

anuais;  

 

H. O Estado, ou outros entes públicos a quem o Estado tenha transmitido os direitos de 

conversão, poderão dispor livremente deles, no entanto, os accionistas à data da 

constituição dos direitos de conversão atribuídos ao Estado têm o direito potestativo 

de adquirir os direitos de conversão ao Estado na proporção das respectivas 

participações no capital do sujeito passivo nas condições a definir por Portaria;  

 

I. A adesão ao Regime Especial pressupõe, em termos formais, que o Banco tenha 

manifestado a intenção de adesão através de comunicação dirigida ao membro do 

Governo responsável pela área das Finanças, bem como que a referida adesão seja 

aprovada por deliberação da Assembleia Geral, tomada pela maioria exigida para a 

alteração do contrato de sociedade, que deve incluir especificamente: 

� A decisão de adesão ao Regime Especial; 

� A constituição da reserva especial e a forma de a constituir; e 

� A finalidade única da reserva especial (incorporação no capital social da 

sociedade e, quando seja o caso, em reserva constituída pelos ágios a que haja 

lugar); 

 

J. O Banco manifestou a sua intenção de adesão ao Regime Especial, no passado dia 4 

de Setembro de 2014; 



 

 

K. O Conselho de Administração, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 3.º 

do Regime Especial, elaborou ainda um relatório sobre a adesão ao Regime Especial 

e as possíveis consequências financeiras para os accionistas, o qual se apresenta 

em anexo à presente Proposta; 

 

L. Nos termos do Regime Especial, a aprovação da Assembleia Geral deverá ocorrer 

em momento prévio ao da verificação do evento (eventuais resultados líquidos 

negativos nas contas anuais aprovadas pela Assembleia Geral) que poderá 

determinar a conversão de activos por impostos diferidos em créditos tributários e a 

subsequente necessidade de constituição da reserva especial, pelo que a aprovação 

apenas poderá determinar certos aspectos em termos abstractos (tais como, o valor 

da reserva e a forma da sua constituição, a aprovação da emissão e atribuição ao 

Estado dos direitos de conversão, bem como o montante do aumento de capital 

correspondente que se afigure necessário para o exercício dos direitos de 

conversão, e ainda o número de acções a emitir e seu respectivo valor em caso de 

aumento de capital); 

 

 

Propõe-se que a Assembleia Geral delibere: 

 

1. A aprovação e ratificação da decisão do Conselho de Administração de manifestar 

a intenção de adesão ao Regime Especial; 

 

2. A aprovação da adesão ao Regime Especial; 

 

3. Admitindo a hipótese eventual de virem a verificar-se os pressupostos previstos 

no Regime Especial, designadamente a existência de resultados líquidos 

negativos nas contas anuais individuais aprovadas pela Assembleia Geral: 

 



 

i. A aprovação da constituição de uma reserva especial, nos termos e para os 

efeitos do disposto no artigo 8.º do Regime Especial, nomeadamente sujeita ao 

regime da reserva legal no montante de 110% do crédito tributário apurado nos 

termos do artigo 6.º do Regime Especial, destinada, exclusivamente, a ser 

incorporada no capital social da sociedade;  

 

ii. A aprovação da constituição da reserva mencionada em 3 i. a favor do Estado, a 

qual poderá ser constituída por via da utilização da reserva de prémios de 

emissão (assumindo como pressuposto que o valor desta reserva será 

suficiente), ou por via da utilização de outras reservas livres ou resultados 

transitados positivos que possam existir à data, ou, apenas se estritamente 

necessário, através da redução da cifra do capital social  sem alteração do 

número de acções existentes e sem alteração da situação líquida, com a 

consequente redução do rácio entre o valor do capital social e o número de 

acções emitidas; 

 

iii. A aprovação da constituição simultânea e emissão de direitos de conversão a 

atribuir ao Estado nos termos dos artigos 9.º, 10.º e 11.º do Regime Especial, 

devendo o número de direitos a emitir e atribuir ao Estado corresponder ao 

resultado do quociente entre o montante da reserva especial e o valor de 

referência dos direitos de conversão, o qual é calculado ao preço médio 

ponderado pelo volume das acções ordinárias representativas do capital social 

do Banif apurado durante o período de negociação entre a data da apresentação 

da proposta de deliberação de aplicação de resultados e a deliberação da 

Assembleia Geral que aprove as contas anuais; 

 

iv. A aprovação do aumento do capital social do Banco através da incorporação da 

reserva especial, caso os direitos de conversão sejam exercidos, na modalidade 

da emissão de novas acções ordinárias representativas do respectivo capital 

social, sendo atribuída gratuitamente uma acção por cada direito de conversão; 

 



 

v. A aprovação das alterações aos actuais n.º 1 do Artigo Quinto e n.º 1 do Artigo 

Sexto do Contrato de Sociedade, directamente decorrentes da concretização de 

eventuais reduções ou aumentos de capital social realizados em execução e nos 

termos das deliberações antecedentes. 

 

4. A concessão de todos os poderes ao Conselho de Administração que se afigurem 

necessários para a execução e complemento ou adaptação das deliberações 

antecedentes e, ainda, para o cumprimento e preenchimento, em geral, de todos 

os requisitos do Regime Especial; 

 

5. A concessão ao Conselho de Administração da faculdade, de, se e quando 

entender conveniente para os interesses do Banco e com sujeição às condições e 

procedimentos legalmente aplicáveis, aprovar e efectivar a renúncia à aplicação 

do Regime Especial. 

 

Lisboa, 4 de Novembro de 2014 

 

 

O Conselho de Administração 

 

 

 

 

 

Anexo: Relatório sobre a adesão do Banco ao Regime Especial e as possíveis consequências financeiras para 

os accionistas 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No passado dia 26 de Agosto foi publicada a Lei n.º 61/2014, que aprovou o regime especial aplicável 

aos activos por impostos diferidos que tenham resultado da não dedução de gastos e variações 

patrimoniais negativas com perdas por imparidade em créditos e com benefícios pós-emprego ou a 

longo prazo de empregados. 

 

Podem aplicar este regime especial quaisquer sociedades comerciais e empresas públicas, com sede ou 

direcção efectiva em território português, que tenham manifestado a sua intenção de aderir ao mesmo 

até ao passado dia 5 de Setembro de 2014, através de comunicação dirigida ao membro do Governo 

responsável pela área das finanças, apresentada junto da Autoridade Tributária e Aduaneira. 

 

Para além da comunicação em apreço, a adesão ao regime depende ainda da respectiva aprovação por 

deliberação da assembleia geral, tomada pela maioria exigida para a alteração do contrato de 

sociedade, que deve incluir especificamente: 

 

 A decisão de adesão ao regime especial; 

 A constituição da reserva especial e a forma de a constituir; e 

 A finalidade única da reserva especial (incorporação no capital social da sociedade e, quando seja 

o caso, em reserva constituída pelos ágios a que haja lugar). 

 

Como previsto no regime, o órgão da administração deve ainda elaborar um relatório sobre a adesão 

ao regime e as possíveis consequências financeiras para os accionistas, que deve ser colocado à 

disposição dos mesmos no âmbito das informações preparatórias da assembleia geral. 

 

O Conselho de Administração do Banif - Banco Internacional do Funchal, S.A. (“Banif”) manifestou 

a intenção de aderir a este regime especial, no passado dia 4 de Setembro de 2014. 

 

Não obstante, e como acima mencionado, a adesão a este regime encontra-se ainda dependente da 

respectiva aprovação pela assembleia geral, nos termos acima expostos. 

 

Em face do exposto, o Conselho de Administração elaborou o presente relatório sobre a adesão ao 

regime especial e as possíveis consequências financeiras para os accionistas do Banif, nos termos e 

para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 3.º do Anexo à Lei n.º 61/2014, o qual é, nesta data, 

colocado à respectiva disposição. 
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De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 2.º da mencionada Lei n.º 61/2014 “Os requisitos legais 

de adesão ao regime especial devem verificar-se ao longo de todo o período de tributação do sujeito 

passivo em que o regime se aplique”. 

 

Nesta conformidade, para que o regime especial em apreço seja aplicável ao período de tributação de 

2015 (e exercícios subsequentes), a adesão ao mesmo deverá ser aprovada em assembleia geral no 

decurso do corrente ano de 2014. 

 

Deste modo, a assembleia geral, destinada à aprovação da adesão ao regime especial previsto na Lei 

n.º 61/2014, terá necessariamente de ocorrer em momento prévio à ocorrência dos factos que poderão 

vir a despoletar a constituição da referida reserva especial.  

 

Por essa razão, não se mostra possível, à data, apresentar aos accionistas do Banif a quantificação dos 

impactos financeiros futuros, na sua esfera, que decorrerão da adesão ao regime.  

 

Não obstante, e ainda que com base nas projecções actualmente existentes constantes do plano de 

capital e financiamento (Funding and Capital Plan) do Grupo Banif para o período de 2014 a 2017, é 

da opinião do seu Conselho de Administração que as vantagens que advirão da adesão a este regime 

especial superarão os eventuais riscos de diluição da posição dos accionistas do Banif no respectivo 

capital, como mais à frente se explicitará, suportando, assim, uma decisão favorável do Banif à 

efectiva adesão ao regime especial em questão.  

 

2. O IMPACTO DOS ACTIVOS POR IMPOSTOS DIFERIDOS AO NÍVEL DOS REQUISITOS PRUDENCIAIS 

 

O Regulamento (UE) n.º 575/2013 (ou CRR - Capital Requirements Regulation) do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 26 de Junho de 2013, em vigor desde 1 de Janeiro de 2014, veio definir os 

requisitos prudenciais aplicáveis às instituições de crédito, designadamente quanto ao estabelecimento 

de regras de cálculo e determinação de níveis mínimos de fundos próprios, adoptando ao nível da 

União Europeia (“UE”) o quadro regulamentar designado "Basileia III".  

 

Entre outros, esse Regulamento introduz novos requisitos em matéria de fundos próprios, com vista à 

melhoria da respectiva qualidade e ao cumprimento de níveis mínimos, tendo aplicação directa em 

todos os Estados-Membros da UE.  
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Este Regulamento compreende ainda um conjunto de disposições transitórias que permitem a 

aplicação faseada de certos requisitos, sendo conferida competência ao Banco de Portugal nesta 

matéria. Neste contexto, o Banco de Portugal aprovou o Aviso n.º 6/2013, que estabelece o 

mencionado regime transitório ao abrigo do Regulamento (UE) n.º 575/2013 no que respeita a fundos 

próprios, bem como as medidas destinadas à preservação desses fundos. 

 

No que respeita aos activos por impostos diferidos, o Regulamento (UE) n.º 575/2013 veio 

estabelecer, na alínea c) do n.º 1 do seu artigo 36.º, a dedução, aos elementos de fundos próprios 

principais de nível 1, usualmente designados por Common Equity Tier 1 (“CET 1”), dos activos por 

impostos diferidos que dependam de rendibilidade futura, regra esta com especiais implicações 

negativas sobre os níveis de solvência das instituições de crédito.  

 

De referir que, de acordo com o previsto no artigo 8.º do Aviso n.º 6/2013 do Banco de Portugal, a 

dedução, no âmbito do rácio CET 1, dos activos por impostos diferidos que dependam de 

rendibilidade futura é efectuada de forma gradual até 2023, no caso de activos por impostos diferidos 

existentes antes de 1 de Janeiro de 2014, e até 2017, no caso de activos por impostos diferidos 

existentes em ou após essa data (critérios “phasing-in”1). Após esse período, a dedução será integral 

(critérios “fully implemented”). 

 

Ora, sendo tal dedução somente aplicável aos activos por impostos diferidos que dependam de 

rendibilidade futura, importa atender ao disposto no n.º 2 do artigo 39.º do Regulamento (UE) 

n.º 575/2013, que prevê que “Os activos por impostos diferidos que não dependam de rendibilidade 

futura são limitados aos ativos por impostos diferidos que decorram de diferenças temporárias, 

quando estiverem cumulativamente reunidas as seguintes condições: 

 

                                                 

1  
 

Ano AID* a 31.12.2013 AID* em ou após 1.1.2014

2015 10% 40%
2016 20% 60%
2017 30% 80%
2018 40% 100%
2019 50% 100%
2020 60% 100%
2021 70% 100%
2022 80% 100%
2023 90% 100%
2024 100% 100%

* Activos por impostos diferidos que dependam de rendibilidade futura

1 
Aplicação gradual de deduções às diferentes componentes de fundos 
próprios (cfr. artigo 8.º do Aviso n.º 6/2013 do Banco de Portugal)
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a) São automática e obrigatoriamente substituídos sem demora por um crédito de imposto em caso 

de reporte de um prejuízo pela instituição no momento em que são formalmente aprovadas as 

demonstrações financeiras anuais da instituição, ou em caso de liquidação ou insolvência da 

instituição; 

 
b) A instituição tem a possibilidade de compensar, nos termos da legislação fiscal nacional 

aplicável, o crédito de imposto a que se refere a alínea a) com qualquer passivo fiscal da 

instituição ou de qualquer outra empresa incluída no mesmo perímetro de consolidação da 

instituição para efeitos fiscais ao abrigo dessa legislação ou de qualquer outra empresa sujeita a 

supervisão em base consolidada nos termos da Parte I, Título II, Capítulo 2; 

 
c) Caso o montante dos créditos de imposto a que se refere a alínea b) exceda os passivos fiscais a 

que se refere a mesma alínea, esse excesso é substituído sem demora por um crédito direto sobre a 

administração central do Estado-Membro em que a instituição está constituída.” 

 

Neste contexto, e face ao elevado peso dos activos por impostos diferidos na esfera das instituições de 

crédito de alguns países da UE, mostrava-se premente a adopção de medidas que permitissem obviar 

às implicações negativas sobre a solvência das instituições de crédito, em concreto a introdução de 

regimes especiais visando a aplicação, a certos tipos de activos por impostos diferidos, da regra 

prevista no mencionado n.º 2 do artigo 39.º do Regulamento (UE) n.º 575/2013. 

 

Deste modo, alguns Estados-Membros da UE, nomeadamente Espanha e Itália, instituíram, nos 

respectivos ordenamentos jurídicos, regimes especiais aplicáveis aos activos por impostos diferidos 

que permitissem a não dedução dos mesmos aos fundos próprios principais de nível 1, ao abrigo do 

disposto no n.º 2 do artigo 39.º do Regulamento (UE) n.º 575/2013. 

 

Em Portugal, tal regime especial foi aprovado através da Lei n.º 61/2014, a qual estabelece um regime 

de natureza voluntária cuja aplicação se encontra dependente da respectiva adesão por parte dos 

sujeitos passivos, entre os quais as instituições de crédito, nos moldes acima indicados. 
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3. PRINCIPAIS ASPECTOS DO REGIME ESPECIAL APLICÁVEL AOS ACTIVOS POR IMPOSTOS DIFERIDOS 

 

Para uma melhor compreensão do regime aprovado pela Lei n.º 61/2014, são de seguida apresentados, 

em termos resumidos, os principais aspectos aí previstos.  

 

Âmbito objectivo e temporal 

 

São elegíveis para efeitos deste regime especial as seguintes perdas e variações patrimoniais 

negativas, de cuja não dedução, para efeitos do apuramento do resultado fiscal no período em que 

foram incorridas ou registadas, tenha resultado o reconhecimento de activos por impostos diferidos: 

 

• Perdas por imparidade destinadas à cobertura de risco específico de crédito, no caso de entidades 

sujeitas à supervisão do Banco de Portugal; 

• Perdas ou variações patrimoniais negativas com benefícios pós-emprego ou a longo prazo de 

empregados. 

 

O regime aprovado é aplicável aos gastos e variações patrimoniais negativas contabilizados nos 

períodos de tributação que se iniciem em ou após 1 de Janeiro de 2015, bem como aos activos por 

impostos diferidos que se encontrem registados nas contas anuais a 31 de Dezembro de 2014 e à parte 

dos gastos e variações patrimoniais negativas que lhes estejam associados. 

 

Conversão de activos por impostos diferidos em créditos tributários 

 

No âmbito deste regime especial, o valor contabilístico dos activos por impostos diferidos que tenham 

resultado da não dedução, para efeitos fiscais, dos referidos gastos e variações patrimoniais negativas, 

pode ser convertido em crédito tributário quando o sujeito passivo: 

 

i. Registe um resultado líquido negativo do período nas suas contas anuais, depois de aprovadas 

pelos órgãos sociais, nos termos da legislação aplicável; ou 

 
ii. Entre em liquidação por dissolução voluntária, insolvência decretada por sentença judicial ou, 

quando aplicável, revogação da respectiva autorização por autoridade de supervisão competente. 
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Nos casos em que seja apurado resultado líquido negativo do período, o montante dos activos por 

impostos diferidos a converter em crédito tributário é o correspondente à proporção entre o montante 

do resultado líquido negativo e o total dos capitais próprios do mesmo período, conforme definido no 

regime, sendo que, caso o total dos capitais próprios seja negativo ou inferior ao resultado líquido 

negativo do período, a totalidade dos activos por impostos diferidos deverá ser convertida em crédito 

tributário2. 

 

O crédito tributário em apreço poderá ser utilizado para compensar dívidas relativas a impostos 

estaduais sobre o rendimento e o património, do sujeito passivo ou de qualquer entidade com sede em 

Portugal integrada no mesmo grupo de sociedades ao qual se aplique o Regime Especial de Tributação 

dos Grupos de Sociedades ou no mesmo perímetro de consolidação prudencial para efeitos do 

Regulamento (UE) n.º 575/2013, cujo facto gerador de imposto seja anterior à data da conversão dos 

activos, desde que o termo do prazo de pagamento ocorra até ao último dia do ano seguinte àquele em 

que se verificou o resultado líquido negativo que originou a conversão dos activos em crédito 

tributário. 

 

O montante que não seja compensado com dívidas tributárias no prazo referido é imediatamente 

reembolsado ao sujeito passivo, nas condições a definir por portaria do membro do Governo 

responsável pela área das finanças. 

 

Dedução fiscal dos gastos e variações patrimoniais negativas abrangidos pelo regime 

 

 Associados a activos por impostos diferidos convertidos em crédito tributário 

 

Os gastos e variações patrimoniais abrangidas pelo regime ainda não deduzidos na determinação 

do resultado fiscal, associados aos valores dos activos por impostos diferidos que tenham sido 

objecto de conversão, não concorrem para a dedução ao resultado fiscal do sujeito passivo. 

 

Do mesmo modo, os rendimentos e variações patrimoniais positivas resultantes da reversão de 

perdas por imparidade em créditos, na parte associada aos correspondentes activos por impostos 

diferidos que tenham sido objecto de conversão, consideram-se componentes positivas do 

                                                 
2 Nas situações em que o sujeito passivo entre em liquidação por dissolução voluntária, insolvência decretada por sentença judicial 
ou, quando aplicável, revogação da respectiva autorização por autoridade de supervisão competente, o crédito tributário 
corresponderá também à totalidade dos activos por impostos diferidos. 
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resultado fiscal no respectivo período de tributação. 

 Associados a activos por impostos diferidos não convertidos em crédito tributário 

 

Relativamente ao valor dos activos por impostos diferidos que não seja convertido em crédito 

tributário, prevê-se a aplicação de regras específicas de dedutibilidade fiscal futura dos gastos e 

variações patrimoniais negativas que lhe deram origem, abrangidos pelo regime.   

 

Em concreto, tal dedutibilidade futura passa a estar limitada, em cada exercício, ao valor do lucro 

tributável calculado antes da dedução desses gastos e variações patrimoniais negativas, pelo que, 

na prática, da dedução fiscal dessas perdas ou variações patrimoniais negativas não pode resultar 

prejuízo fiscal.  

 

A parte não deduzida (por insuficiência de lucro tributável ou apuramento de prejuízo fiscal) será 

relevada fiscalmente na determinação de lucros tributáveis futuros, com o limite acima referido, 

deixando a mesma de estar condicionada a ocorrer num determinado prazo específico. 

 

Reserva especial, direitos de conversão atribuídos ao Estado e exercício desses direitos 

 

Num cenário de conversão de activos por impostos diferidos em crédito tributário, o que apenas 

ocorrerá caso seja registado um resultado líquido negativo (ou se verifique a liquidação da entidade, 

nos moldes acima descritos), o sujeito passivo deverá constituir uma reserva especial no montante do 

crédito tributário, majorado em 10% (sem prejuízo do ajustamento previsto no n.º 3 do artigo 11.º do 

Anexo à Lei n.º 61/2014). 

 

Esta reserva especial destina-se exclusivamente a ser incorporada no capital social e, se for caso disso, 

em reserva constituída pelos ágios a que haja lugar e sujeita ao regime da reserva legal, através de 

aumento do capital social do sujeito passivo na modalidade especial prevista no presente regime. 

 

A constituição da reserva especial implica a constituição simultânea de direitos de conversão 

atribuídos ao Estado, que corresponderão a valores mobiliários que conferem a este o direito a exigir 

ao sujeito passivo o respectivo aumento do capital social através da incorporação da reserva especial e 

consequente emissão e entrega gratuita de acções ordinárias representativas do capital social (uma 

acção por cada direito). 
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O Estado, ou outros entes públicos a quem o Estado tenha transmitido os direitos de conversão, pode 

dispor livremente deles. 

 

Não obstante, os accionistas, à data da constituição dos direitos de conversão atribuídos ao Estado, 

têm o direito potestativo de adquirir tais direitos na proporção das respectivas participações no capital 

do sujeito passivo, nas condições a definir por portaria do membro do Governo responsável pela área 

das finanças. 

 

Certificação por revisor oficial de contas 

 

O montante dos activos por impostos diferidos convertidos em crédito tributário deve ser certificado 

por revisor oficial de contas, devendo este certificar ainda a constituição da reserva especial e a 

emissão e atribuição ao Estado dos direitos de conversão, bem como os demais requisitos legais 

relativos à adesão ao regime especial previsto na presente lei. 

 

Possibilidade de renúncia à aplicação do regime 

 

Após a adesão ao regime o sujeito passivo pode renunciar à aplicação do mesmo até ao final do 

período de tributação imediatamente anterior àquele em que se pretende que essa renúncia produza 

efeitos, através de comunicação dirigida ao membro do Governo responsável pela área das finanças. 

 

No entanto, no caso de instituições de crédito e sociedades financeiras, a renúncia prevista no número 

anterior depende de prévia autorização do Banco de Portugal. 

 

Em caso de renúncia, os gastos e variações patrimoniais que não foram fiscalmente dedutíveis em 

resultado da aplicação do regime são deduzidos ao lucro tributável do período em que essa renúncia 

produza efeitos. 
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4. PRINCIPAL VANTAGEM DECORRENTE DA ADESÃO AO REGIME ESPECIAL 

 

Na esfera do Banif, a adesão ao regime aprovado pela Lei n.º 61/2014 irá permitir que os activos por 

impostos diferidos abrangidos por esse regime especial não sejam deduzidos aos fundos próprios 

principais de nível 1, para efeitos do apuramento, a partir de 1 de Janeiro de 2015, do rácio CET 1, o 

que permitirá atingir rácios de capital superiores e, consequentemente, reduzir o risco de adopção de 

medidas de conservação de fundos próprios em linha com as previstas nos artigos 141.º e 142.º da 

Directiva 2013/36/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Junho3. 

 

Com referência a 30 de Junho de 2014, os activos por impostos diferidos relativos a perdas por 

imparidade em créditos e a benefícios pós-emprego ou a longo prazo de empregados, abrangidos por 

este regime especial, ascendiam a 86.238 milhares de euros, com o seguinte detalhe: 

 

    (milhares de euros) 

Activos por impostos diferidos 30.06.2014 

Perdas por imparidade em créditos 70.615 

Benefícios pós-emprego ou a longo prazo de empregados 15.623 

Total 86.238 
 

 

Assumindo os activos por impostos diferidos acima indicados, bem como os valores do activo, 

passivo e capital próprio do Banif com referência a 30 de Junho de 2014, o impacto ao nível do rácio 

CET 1 consolidado (fully implemented e de acordo com as regras phasing-in aplicáveis em 2015, 

estabelecidas no Aviso n.º 6/2013, do Banco de Portugal), a partir de 1 de Janeiro de 2015, atendendo 

aos cenários de adesão (Cenário 1) e de não adesão (Cenário 2) ao regime especial em apreço, seria o 

seguinte: 

 

    (milhares de euros) 

Balanço do Banif individual 30.06.2014 

Activo 14.714.869 

Passivo 13.886.812 
Capitais próprios 828.057 

                                                 
3 A Directiva 2013/36/UE (ou CRD IV – Capital Requirements Directive) veio estabelecer que as instituições de crédito e as 
empresas de investimento relevantes detenham, além de outros requisitos de fundos próprios, uma reserva de conservação de fundos 
próprios para garantir que acumulam, durante os períodos de crescimento económico, uma base de capitais próprios suficiente para 
absorver as perdas em períodos adversos. Pela Lei n.º 46/2014, de 28 de Julho, foi concedida ao Governo autorização legislativa 
para, no âmbito da transposição para a ordem jurídica interna da referida Directiva, proceder a alterações, entre outros, ao Regime 
Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras e ao Código dos Valores Mobiliários, as quais foram realizadas através 
do Decreto-Lei n.º 157/2014, de 24 de Outubro.  
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Rácios de capital consolidados a 30.06.2014 
Cenário 1 
(adesão) 

Cenário 2
(não adesão) 

CET 1 fully implemented (milhares de euros) 839.882 726.229 

Rácio consolidado CET 1 – fully implemented 2 8,74% 7,67% 
Rácio consolidado CET 1 – com regras phasing-in 20151 2 9,92% 9,81% 
 

1 Conforme artigo 8.º do Aviso n.º 6/2013, do Banco de Portugal 
2 Os rácios consolidados CET 1 fully implemented e com regras phasing-in 2015 em apreço, incluem, também, o efeito 
da adesão ao regime especial dos activos por impostos diferidos, por parte de outras entidades pertencentes ao Grupo 
Banif, igualmente elegíveis para efeitos deste regime. Contudo, cumpre ressalvar que o efeito da adesão ao regime em 
apreço por tais entidades assume um valor imaterial face ao impacto decorrente da adesão por parte do Banif. 

 

Ou seja, tendo por referência o valor dos activos por impostos diferidos do Banif a 30 de Junho de 

2014, a adesão ao regime especial aplicável aos activos por impostos diferidos permitiria um aumento 

dos rácios CET 1 fully implemented e CET 1 com regras phasing-in 2015 do Grupo Banif em 1,07 e 

0,11 pontos percentuais, respectivamente. 

 

Tal incremento assume particular relevância uma vez que, de acordo com o artigo 3.º do Aviso 

n.º 6/2013, do Banco de Portugal, é necessário assegurar a manutenção, em permanência, de um rácio 

de fundos próprios principais de nível 1 não inferior a 7%, sob pena de terem de ser adoptadas as 

acima mencionadas medidas de conservação de fundos próprios. A adesão ao regime permitirá, 

portanto, reduzir o risco de o Banif se confrontar com a necessidade de realização de aumento de 

capital para garantir o cumprimento dessas medidas. 

 
5. EVENTUAL DESVANTAGEM DA ADESÃO AO REGIME ESPECIAL 

 

De acordo com o plano de capital e financiamento (Funding and Capital Plan) do Grupo Banif para o 

período de 2014 a 2017, não será expectável que o Banif registe resultados líquidos negativos 

individuais após 2014. 

 

Não obstante, uma vez que se tratam de meras projecções, assentes em pressupostos que poderão 

sofrer alterações, quer em função da evolução da economia, a nível nacional e internacional, quer da 

eventual alteração de regras contabilísticas ou de requisitos regulamentares, quer ainda de outros 

riscos inerentes à própria actividade desenvolvida pelo Banif (v.g. risco de crédito, risco de mercado, 

risco operacional, etc.), não é possível assegurar que esta entidade não irá registar resultados líquidos 

negativos a partir de 1 de Janeiro de 2015. 
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Nesta conformidade, e em face do anteriormente exposto, o apuramento, pelo Banif, de resultado 

líquido negativo, após a adesão ao regime especial aplicável aos activos por impostos diferidos, teria 

as seguintes consequências: 

 

i. Conversão de activos por impostos diferidos em créditos tributários 

 

Como anteriormente referido, o montante dos activos por impostos diferidos (AID) a converter em 

crédito tributário, num cenário de apuramento, pelo Banif, de resultado líquido negativo, será o 

correspondente à proporção entre o montante do resultado líquido (RL) negativo e o total dos 

capitais próprios (CP) do mesmo período, que deve excluir o resultado do período e incluir, entre 

outros, o capital social e prémios de emissão associados, as reservas e os resultados transitados, ou 

seja: 

 

 

 
 

ii. Constituição de uma reserva especial 

 

Num cenário de conversão de activos por impostos diferidos em crédito tributário, o Banif deverá, 

como anteriormente referido, constituir uma reserva especial no montante do crédito tributário, 

majorado em 10% (sem prejuízo do ajustamento previsto no n.º 3 do artigo 11.º do Anexo à Lei 

n.º 61/2014), ou seja:  

 

 

 
 

Caso se venha a verificar a obrigatoriedade, no âmbito da aplicação do regime especial em apreço, 

de constituição, por parte do Banif, de uma reserva especial a favor do Estado, a mesma poderá ser 

constituída por via da utilização da reserva de prémios de emissão4 (assumindo como pressuposto 

que o valor desta reserva será suficiente), ou por via da utilização de outras reservas livres ou 

resultados transitados positivos que possam existir à data. 

 

                                                 
4 A Portaria n.º 408/99, de 4 de Junho, aplicável ao Banif, enquanto entidade sujeita à supervisão do Banco de Portugal, veio 
dispensar da aplicação do regime da reserva legal a reserva de prémios de emissão, fixando apenas duas limitações à sua utilização: 
(i) a atribuição de dividendos e (ii) a aquisição de acções próprias.  

Crédito tributário = AID x (RL negativo ÷ CP, que exclui o RL do período) 

Reserva especial = 110% x Crédito tributário 
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Nesta conformidade, em princípio não será necessário efectuar qualquer redução do capital social 

do Banif para constituição da reserva especial, em virtude da aplicação deste regime. 

 

iii. Constituição simultânea de direitos de conversão atribuídos ao Estado 

 

Os direitos de conversão atribuídos ao Estado corresponderão a valores mobiliários que conferem 

a este o direito a exigir ao sujeito passivo o respectivo aumento do capital social através da 

incorporação da reserva especial e consequente emissão e entrega gratuita de acções ordinárias 

representativas do capital social (uma acção por cada direito). 

 
O número de direitos a emitir e atribuir ao Estado corresponderá ao resultado do quociente entre o 

montante da reserva especial e o valor de referência dos direitos de conversão, conforme 

apresentado de seguida: 

 

 

N.º direitos a emitir e a atribuir ao Estado = Reserva especial ÷ Valor de referência dos direitos 
de conversão* 

 
* Preço médio ponderado pelo volume das acções ordinárias representativas do capital social do Banif apurado durante o 
período de negociação entre a data da apresentação da proposta de deliberação de aplicação de resultados e a deliberação da 
assembleia geral que aprove as contas anuais.  
 

 

iv. Direito potestativo de aquisição dos direitos de conversão 

 

Como anteriormente referido, os accionistas do Banif, à data da constituição dos direitos de 

conversão atribuídos ao Estado, têm o direito potestativo de adquirir tais direitos na proporção das 

respectivas participações no capital do sujeito passivo, nas condições a definir por portaria do 

membro do Governo responsável pela área das finanças. 

 

v. Exercício dos direitos de conversão 

 

O exercício de cada direito de conversão implica o aumento do capital social do Banif, através da 

incorporação da reserva especial, a que corresponde a emissão de novas acções ordinárias 

representativas do respectivo capital social, sendo atribuída gratuitamente ao seu titular, por cada 

direito, uma acção ordinária representativa do capital social do Banif emitida ao valor de 

referência dos direitos de conversão (preço de subscrição das acções), considerando-se, neste 

âmbito, o seguinte: 
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- Caso o preço de subscrição seja inferior ao valor nominal das acções, o primeiro é ajustado 

para corresponder àquele valor nominal, devendo, neste caso, o montante da reserva especial 

ser proporcionalmente ajustado; 

 

- Caso o preço de subscrição seja superior ao valor nominal das acções, a diferença positiva 

consiste num ágio que é incorporado numa reserva especial sujeita ao regime da reserva legal. 

 
6. CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, a adesão, pelo Banif, ao regime especial aplicável aos activos por impostos 

diferidos, previsto na Lei n.º 61/2014, permitirá um aumento dos rácios CET 1. 

 

Com efeito, tal adesão irá possibilitar que os activos por impostos diferidos abrangidos por este 

regime especial não sejam deduzidos aos fundos próprios principais de nível 1, para efeitos do 

apuramento, a partir de 1 de Janeiro de 2015, do rácio CET 1 (de acordo com as regras phasing-in 

estabelecidas no Aviso n.º 6/2013, do Banco de Portugal, e após esse período transitório, no cenário 

fully implemented), o que permitirá atingir rácios de capital superiores e, consequentemente, reduzir o 

risco de uma eventual necessidade de adopção de medidas de conservação de fundos próprios, entre as 

quais um aumento do capital do Banif, o que poderá suceder caso não seja assegurada a manutenção, 

em permanência, de um rácio de fundos próprios principais de nível 1 não inferior a 7%. 

 

Acresce referir que, de acordo com o Funding and Capital Plan do Grupo Banif para o período de 

2014 a 2017, não será expectável que o Banif registe resultados líquidos negativos após 2014. 

 

Deste modo, não será expectável que venha a ocorrer a conversão de activos por impostos diferidos 

em crédito tributário, nem, portanto, a constituição de uma reserva especial e de direitos de conversão 

atribuídos ao Estado. 

 

Não obstante, caso o Banif venha a registar resultados líquidos negativos durante a aplicação do 

regime especial em análise, será efectivamente necessário converter activos por impostos diferidos em 

crédito tributário, com as consequências daí advenientes. 
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Contudo, uma vez que a conversão dos activos por impostos diferidos em créditos será efectuada 

apenas na proporção entre o montante do resultado líquido negativo e o total dos capitais próprios do 

mesmo período, e tendo por base o valor dos activos por impostos diferidos elegíveis a essa data, o 

impacto de uma eventual diluição da posição dos accionistas no capital do Banif deverá, em princípio, 

ser residual. 

 

Por outro lado, os accionistas do Banif terão sempre o direito potestativo de adquirir os direitos de 

conversão ao Estado na proporção das respectivas participações no capital do sujeito passivo nas 

condições que vierem a ser definidas por portaria do membro do Governo responsável pela área das 

finanças. 

 

Neste sentido, considerando os benefícios da adesão ao regime especial aplicável aos activos por 

impostos diferidos ao nível dos rácios CET 1, o Conselho de Administração do Banif entende que os 

mesmos justificam uma deliberação favorável por parte dos seus accionistas à adesão a esse regime. 

 

 

Lisboa, 4 de Novembro de 2014 

 

O Conselho de Administração 

 



 

 

BANIF – BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A. 

Sociedade Aberta 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Funchal 

Sede social: Rua de João Tavira, n.º 30, 9004-509, Funchal  

Capital social: €1.720.700.000,00 Euros 

Número único de matrícula e de pessoa colectiva: 511 202 008 

 

 

 

ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS DE 28 DE NOVEMBRO DE 2014 
PONTO 2 DA ORDEM DO DIA 

 
 

 
“Proceder à ratificação da cooptação do vogal do Conselho de Administração, 

Sr. Prof. Doutor Fernando Mário Teixeira de Almeida” 

 

Considerando que, em reunião de 26 de Setembro de 2014, o Conselho de 

Administração deliberou a cooptação do Sr. Professor Doutor Fernando Mário Teixeira 

de Almeida para exercício de funções naquele órgão, até ao final do triénio 2012-2014 

e em substituição da Dr.ª Maria Teresa Henriques da Silva Moura Roque, em 

conformidade com o previsto na alínea b) do n.º 3 do art.º 393.º do Código das 

Sociedades Comerciais, com produção de efeitos a partir de 1 de Outubro de 2014, 

vem agora proposta, para deliberação pela Assembleia Geral, a ratificação da referida 

cooptação, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 393.º do Código 

das Sociedades Comerciais. 

 

Lisboa, 4 de Novembro de 2014 

 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
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