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O que vai alterar ao nível das empresas?   
  
Na sequência do processo de harmonização fiscal comunitária, foi reduzida de 20% 
para 15% a percentagem de detenção exigida para a aplicação da dispensa da 
retenção na fonte na distribuição de dividendos para sociedades residentes noutro 
Estado da UE. Adicionalmente, passa a prever-se a mesma dispensa em relação à 
distribuição dos dividendos pagos a sociedades residentes na Suíça, sendo que neste 
caso a participação mínima ascende a 25%.   
  
Ao nível da eliminação da dupla tributação económica de lucros distribuídos, passa a 
ser possível efectuar uma dedução de 50% dos rendimentos desta natureza incluídos 
na base tributável recebidos de entidades residentes noutros Estados da UE, quando 
não cumpridos os requisitos para uma dedução a 100%, à semelhança do que já 
estava previsto para dividendos distribuídos por sociedades residentes.   
  
É com agrado que verificamos a contemplação no EBF a possibilidade de exclusão da 
base tributável dos lucros obtidos por entidades residentes quando oriundos de 
subsidiárias residentes nos PALOPS, desde que cumpridos determinados requisitos.   
  
Apesar do polémico anterior no 10 do artigo 460 do CIRC ter sido eliminado, foi 
inserido um novo no 11, segundo o qual a eliminação total da dupla tributação 
económica deixa de ser possível (apesar de cumpridos os critérios relativos à 
percentagem/valor de participação e tempo de permanência), permitindo-se apenas a 
dedução parcial em 50%, sempre que os rendimentos provenham de lucros que não 
tenham sido sujeitos a tributação efectiva, excepto quando a beneficiária seja uma 
SGPS.   
  
A dúvida, contudo, subsiste. Onde se deve aferir a tributação efectiva dos lucros: na 
primeira sociedade que os gerou? Se assim não for, situações haverá em que nas 
distribuições em cadeia, a sociedade-mãe poderá beneficiar da dedução de 100%, 
mas a sociedade-avó apenas beneficiará de uma dedução de 50%. Adicionalmente, a 
exclusão das SGPS desta limitação levará decerto muitos grupos económicos a 
organizarem as suas participações sob a égide de uma SGPS para garantirem a 
dedução integral.   
  
Relativamente ao Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades, a 
menção à validade por cinco exercícios da opção pela tributação pelo RETGS foi 
eliminada. Uma vez que se menciona a possibilidade de renúncia, deverá entender-se 
que esta eliminação significa que não existe um período mínimo e obrigatório de 
aplicação do RETGS?   
  
Ao contrário do que era expectável, o Regi-me Simplificado de IRC não foi revogado, 
estando apenas prevista uma autorização legislativa para o substituir por outro regime, 
tendo sido renovado o regime da interioridade.   
  
A majoração já existente em relação à contratação de jovens, passa a ser também 
aplicável em relação à contratação por tempo indeterminado de desempregados de 
longa duração. Definem-se claramente quais os encargos majoráveis, limitando-se os 
mesmos à remuneração fixa mensal e encargos obrigatórios para a Segurança Social 
e estabelece-se que o benefício apenas é aplicável uma vez por trabalhador.   
  
Ao nível dos actos de reestruturação e concentração empresarial o regime de 
neutralidade passa a exigir que na cisão de sociedades, a sociedade cindida 
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mantenha um ramo de actividade, sendo ainda alterado o regime de valorização das 
participações sociais detidas pelos sócios das sociedades cindidas, bem como o 
conceito de "ramo de actividade" que deixa de abranger o destaque de uma carteira 
de participações sociais.   
  
É ainda de salientar a autorização legislativa relativa à adaptação do normativo fiscal 
às regras de determinação do lucro tributável das empresas às Normas Internacionais 
de Contabilidade (NIC).   
  
Verifica-se a criação de um regime mais atractivo para os Fundos de Capital de Risco 
e a introdução de um regime similar para os Fundos de Investimento Imobiliário em 
recursos florestais. Mantém-se a isenção de IMI e de IMT em relação a prédios 
integrados em Fundos de Investimento Imobiliário (FII), salvo no caso de FlI fechados 
de subscrição particular por investidores não qualificados, caso em que se reduzem as 
taxas de IMI e de IMT para metade. Nenhuma referência, é no entanto, efectuada 
relativamente à alteração da tributação do rendimento desses fundos.   
  
Foi integrado no EBF o regime constante do DL no 404/90, sem alterações 
significativas, sendo apenas de salientar que o regime agora integrado no EBF deverá 
ter um período de vigência de 5 anos.   
  
Cumpre ainda referir o agravamento de tributação das instituições financeiras quer ao 
nível dos dividendos quer ao nível do agravamento das provisões que deixam de ser 
aceites para efeitos fiscais.   
  
 


