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Subida da taxa efectiva de tributação 
Ao nível do IRC caminha-se no sentido errado. Não apenas o denominado choque fiscal 
é “congelado”, mantendo-se a taxa nominal em 25%, não se seguindo ao menos a 
proposta minimalista, mas de largo alcance externo, de reduzir a dita taxa para 23%; 
como adicionalmente se limita o alcance prático dos benefícios fiscais não contratuais 
disponíveis. De facto, o efeito daqueles benefícios passa a estar limitado a 40% do 
imposto que de outro modo seria liquidado.  
 
Por outras palavras, numa norma que lembra a limitação introduzida pelo defunto regime 
de consolidação fiscal, qualquer que seja o alcance dos benefícios fiscais potencialmente 
aplicáveis, o imposto devido não será nunca inferior a 60% do imposto devido na 
ausência de tais benefícios e sem as contribuições suplementares para fundos de 
pensões e equiparáveis destinadas à cobertura de responsabilidades por pensões, que 
venham a decorrer de determinação do Banco de Portugal por aplicação das normas 
internacionais de contabilidade (esta nova possibilidade, abordada infra, é reservada, 
naturalmente, às entidades supervisionadas pelo Banco central).  
 
Isto é, a taxa efectiva será sempre, no mínimo, de 15%, sem considerar a Derrama, 
levando pois a uma muito significativa subida da tributação efectiva das empresas em 
condições de acederem a benefícios fiscais. 
 
Por outro lado, não será fácil identificar quais os benefícios fiscais efectivamente 
abrangidos por esta limitação. A título de exemplo, duas perguntas inocentes. Fica o 
regime fiscal da zona franca da Madeira abrangido, “matando-se” aquela praça, 
prematura e definitivamente, apesar de tanto ter contribuído para o desenvolvimento 
económico-social da região? E o estranho regime das Sociedades Gestoras de 
Participações Sócias, é um benefício fiscal para este efeito? 
 
No mesmo sentido, mas agora apenas para instituições de crédito e sociedades 
financeira estabelecidas nas zonas francas e que aí não exerçam em exclusivo a sua 
actividade, considerar-se-á que 85% do respectivo lucro tributável é obtido fora do âmbito 
institucional das ditas zonas francas e, como tal, será tributado nos termos gerais. 
 
A desejável e aguardada redução das taxas aplica-se, no caso, apenas aos não 
residentes que invistam em imóveis em Portugal, passando a taxa dos rendimentos 
prediais para 15%, o que sem dúvida ajudará a estimular o mercado imobiliário. 
 
 
Expectativas goradas 
Dentro das expectativas não cumpridas por esta proposta sobressai não passar a ser 
aceite fiscalmente a amortização do goodwill ligado a actividades económicas ou 
participações sociais, contrariamente ao que ocorre em Espanha e apesar das 
sucessivas solicitações nesse sentido do tecido empresarial. 
 
O mesmo se diga no que respeita aos regimes de sub-capitalização e de pagamento de 
juros e royalties entre empresas associadas, que se abordarão infra. 
 
Ao nível dos dividendos, curiosamente porque diferente do que ocorre ao nível do IRS, a 
redução da dupla tributação dos lucros distribuídos não é alargada aos lucros recebidos 
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de empresas sedeadas noutros Estados membros da União Europeia, facto que seria 
essencial para dar cumprimento à legislação comunitária, como recentemente salientado, 
ao nível do IRS, na coluna “Pensar a Fiscalidade”. Espera-se que esta discrepância entre 
IRS e IRC seja afastada antes da aprovação final do Orçamento. 
 
Também com surpresa se constata que não consta da proposta a possibilidade de 
sociedades de advogados e de revisores oficiais de contas poderem optar pela não 
aplicação do largamente penalizante regime de transparência fiscal. 
 
 
Compatibilização com o normativo da União Europeia 
Neste Orçamento, Portugal não volta ainda a ser o bom aluno europeu que, em tempos, 
já foi, mas nota-se algum esforço para subir a respectiva média na escola europeia, 
porquanto muitas são as normas que visam abolir flagrantes violações do direito 
comunitário, ainda que muito fique ainda por fazer.  
 
Neste sentido o limite mínimo de participação social para beneficiar da Directiva 
sociedades mães afiliadas que conduz à total eliminação da dupla tributação económica 
dos dividendos no seio da União Europeia, é reduzido de 25 para 20%, mas ainda assim 
longe dos 10% usuais nos demais Estados membros. 
 
Por outro lado passa a existir uma equiparação dos estabelecimentos estáveis de 
entidades residentes noutro Estado da União Europeia a sociedades, para efeitos da 
isenção da tributação de dividendos auferidos. 
 
No mesmo sentido de harmonização comunitária, as contribuições para determinados 
seguros ou fundos serão aceites como custo em IRC, ainda que pagos a entidades 
estrangeiras (seguradoras, fundos de pensões ou equiparáveis) não sedeadas em 
Portugal, mas autorizadas a operar em Portugal nos termos do normativo comunitário.  
  
No entanto e apesar do que era previsível, o regime de sub-capitalização em IRC não é 
para já alterado, no sentido de o harmonizar com os princípios comunitários de não 
discriminação e livre circulação de capitais.  
 
Espera-se, porém, que tal venha a ocorrer ainda antes da aprovação do Orçamento, sob 
pena de se avolumarem os processos nos tribunais tributários ou a norma deixar de ser 
aplicada pela Administração Fiscal.  
 
O novo regime estará, muito provavelmente, baseado no alargamento do respectivo 
âmbito de aplicação aos residentes. Assim, as regras de sub-capitalização passariam a 
ser aplicáveis a todas as entidades, ainda que os mutuantes sejam residentes, mas 
apenas se a empresa devedora tiver um volume de negócios elevado, expectavelmente 
superior a 300.000€. Por outro lado, o regime será potencialmente suavizado, pois o rácio 
será provavelmente elevado dos actuais dois para um (2:1), para três para um (3:1), ou 
mesmo quatro para um (4:1), significando que o endividamento não será tido como 
excessivo se não ultrapassar, respectivamente, três ou quatro vezes o montante da 
participação do sócio no capital próprio da empresa devedora. Se este valor fica abaixo 
de rácios mais generosos de outros países europeus, seria igual ou superior ao da nossa 
vizinha Espanha (3:1), facto que seria altamente positivo para a competitividade 
internacional do país. 
 
Continua a faltar, ainda, (entre muitas outras medidas de compatibilização com o direito 
comunitário, como o exemplo que se abordará na coluna “Pensar a Fiscalidade” da 
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próxima sexta-feira), a transposição da Directiva sobre juros e royalties, o que conjugado 
com acabada de referir inércia ao nível da sub-capitalização, poderá valer a Portugal um 
“chumbo” da Comissão (leia-se processo por incumprimento), tornando inglório o referido 
esforço do outrora bom aluno para elevar a sua nota. 
 
 
Medidas anti abuso 
Medida que se poderá revelar de algum alcance na luta contra a evasão e fraude fiscais, 
consiste na cessação oficiosa da actividade, em IRS e/ou IRC, sempre que seja 
manifesto que a actividade não está a ser exercida e que não haja intenção de a exercer, 
ou sempre que inexista uma adequada estrutura empresarial para exercer a actividade 
declarada. 
 
Encontramos uma norma similar ao nível dos dividendos distribuídos, mas com redacção 
ligeiramente diferente (“estrutura empresarial” versus “estrutura material e humana”), o 
que é sempre de evitar, dada a incerteza interpretativa que origina. Trata-se de mais uma 
das inúmeras normas anti abuso que proliferam pela proposta, esta esperando-se que 
seja pura e simplesmente eliminada.  
 
Nos termos da norma a que aludimos, as regras de eliminação ou redução da dupla 
tributação económica não serão aplicáveis, sempre que haja abuso de formas jurídicas, 
com vista à redução, eliminação ou mero retardamento da tributação, designadamente 
porque a empresa que distribui os dividendos não foi objecto de tributação e tais 
dividendos não beneficiariam da eliminação ou redução da dita dupla tributação na 
ausência desse abuso de forma jurídica; ou tendo sido tributados, a sociedade que os 
distribui não tenha estrutura material ou humana proporcional aos rendimentos auferidos.  
 
Como claramente se compreende, qualquer liquidação ao abrigo desta norma será 
necessariamente impugnada, sendo que dificilmente a administração fiscal conseguirá 
fundamentar a sua posição no contexto em que a regra se enquadra, pelo que seria 
conveniente a sua pura e simples eliminação. 
 
Igualmente estranha, é a necessidade de garantir que o fornecedor possui número fiscal 
e que o mesmo é válido, sob pena de o valor que lhe seja pago não ser considerado 
como custo em sede de IRC. Como facilmente se constata esta exigência é 
manifestamente desproporcionada e de impossível aplicação prática, excepto se as 
empresas aceitarem assumir encargos administrativos absolutamente exorbitantes. 
 
 
Outras normas 
A taxa das tributações autónomas é reduzida de 6 para 5%. Adicionalmente o pagamento 
de despesas de deslocação passa a ser custo integral em IRC, verificados que sejam 
determinados circunstancialismos, mas passa a ser tributado autonomamente à taxa de 
5%, como referido a nova taxa para as tributações autónomas. 
 
Simultaneamente, regista-se com agrado que a compatibilização do fundeamento de 
pensões, por entidades supervisionadas pelo Banco de Portugal, com as normas 
internacionais de contabilidade, não contará para os limites de contribuições aceites em 
sede de IRC, razão pela qual as contribuições suplementares que forem efectuadas no 
decurso do período transitório nos termos do regime imposto pelo Banco Central, serão 
custo pela sua totalidade. 
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Por outro lado, admite-se finalmente o arquivo não apenas em micro filmagem, mas 
também em suportes digitalizados, o que é mais barato, cómodo e fiável, sendo de há 
longa data solicitado pelos agentes económicos e, salvo erro, havia sido já 
casuisticamente autorizado. Espera-se, porém, que as condições em que tal arquivo 
venha a ser possível e que carecem de regulamentação, venham a ser estabelecidas 
muito rapidamente, sob pena de absoluta inutilidade da norma. 
 
No âmbito do artigo 35 do Código das Sociedade Comerciais, permitir-se-á, no âmbito de 
autorização legislativa, a reavaliação extraordinária do activo para reforço dos capitais 
próprios, sendo que o aumento das reintegrações será aceite como custo em IRC por 
60%. 
 
Também por autorização legislativa, aguarda-se a revisão do regime simplificado, a 
revisão das isenções ao nível dos rendimentos de capitais de mais valias da dívida 
pública e privada, bem como a revisão do regime da reserva fiscal ao investimento, de 
má memória, agora no que concerne à aquisição de novos conhecimentos ou de 
tecnologias avançadas. 
 
 
Conclusão 
Sintetizando, a proposta de Orçamento, no que ao IRC respeita, precisa de várias 
alterações, designadamente: reforçando a sua compatibilização com o direito 
comunitário, abolindo a inusitada externalização da fiscalização tributária para as 
empresas, eliminando normas anti abuso de nenhum ou escasso alcance prático e, pelo 
menos, expurgando a drástica redução do efeito global dos benefícios fiscais não 
contratuais, pois a manter-se a redacção actual, ela será uma fonte inesgotável de 
dúvidas e, consequentemente, de contencioso tributário. 
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