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Enquadramento 
 
A urgência de uma reforma do Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) que, sendo 
business friendly, estimule o investimento e, 
consequentemente, promova o crescimento e o emprego, é 
por demais evidente. Isto porquanto o presente sistema de 
tributação dos rendimentos das “empresas” não é de todo 
competitivo face aos seus congéneres europeus, sendo que 
essa divergência face aos pares se tem agravado 
recentemente, em consequência da emergência financeira e 
consequente necessidade de, temporariamente, aumentar 
significativamente o peso das receitas fiscais nas receitas 
do Estado. 
 
Porém, a manutenção de um regime penalizador do 
investimento como o atual, tem efeitos nefastos por 
desincentivar a iniciativa empresarial e, 
consequentemente, conduzir a menos receitas tributárias, 
pois implica menor atividade, que conduz a menor 
rendimento disponível, que ocasiona menor consumo e, de 
novo, menor atividade e menor emprego e, portanto, 
também maior despesa social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora, a necessidade de crescimento económico e de criação 
de emprego, idealmente focada mais nos sectores 
transacionáveis e menos no consumo interno, impõe 
soluções que permitam não só reter e atrair investimento, 
mas também internacionalizar as empresas nacionais e 
consolidar o tecido empresarial. Deve pois substituir-se um 
sistema instável e complexo por um sistema estável, 
previsível, simples e desburocratizado, que por essa razão 
seja favorável aos negócios e à criação de riqueza. A 
reforma do IRC deve assim procurar a simplificação do 
sistema, bem como a facilitação da internacionalização e a 
promoção da competitividade das empresas portuguesas, 
assim como a atracão de Investimento Direto Estrangeiro 
(IDE) para Portugal, tal como definido no Despacho do 
Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais n.º 66-
A/2013, publicado a 2 de janeiro de 2013 que designou a 
Comissão para a Reforma do IRC. 
 
Indo largamente de encontro às posições que vêm sendo 
sustentadas pelos agentes económicos, as orientações 
gerais de política fiscal propostas pela referida Comissão 
promovem as bases de um sistema business friendly e 
competitivo no contexto da União Europeia (UE), através 
de soluções simples, eliminadoras de incerteza jurídica e 
minimizadoras de efeitos de substituição, criando 
simultaneamente condições favoráveis à 
internacionalização das empresas nacionais e à atração de 
investimento externo para Portugal. 

Jaime Carvalho Esteves 
Líder do departamento fiscal e 
responsável pela àrea de “Governo 
e Setor Público” 
 
www.pwc.pt 
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Enquadramento 
 
Qualquer reforma do IRC terá um custo imediato, 
compensado no médio e longo prazos pelo aumento da 
receita decorrente do aumento da atividade económica. Por 
ser o imposto que mais diretamente terá esse efeito 
positivo, a revisão em baixa da tributação dos rendimentos 
das empresas deverá ter prioridade sobre a redução do 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) 
ou do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA). Ainda 
assim, importa notar que a reforma corresponderá a uma 
mera redução da receita fiscal no curto prazo, sem 
promoção de riqueza adicional que permita o crescimento 
sustentado das receitas tributárias, se não tiver associada 
uma fortíssima garantia de larga estabilidade temporal. O 
sucesso da reforma, a par da valia intrínseca das opções a 
adotar, dependerá assim, fundamentalmente, do consenso 
que venha a obter, que garanta um prazo de validade de 
uma década para as soluções a adotar, e da credibilidade 
(interna mas, sobretudo, externa) que esse consenso venha 
a merecer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por essa razão, o debate público sobre a reforma é 
fundamental, por um conjunto largo de razões: contribuir 
para a melhoria pontual das propostas, incluindo 
identificação de omissões; permitir determinar, no 
conjunto das medidas propostas, aquelas que garantam 
uma melhor relação custo / benefício; sugerir prioridades 
entre essas medidas, caso não seja viável a sua adoção 
integral; perceber as prioridades dos agentes económicos; 
e, não menos relevante, possibilitar o referido consenso em 
torno do desenho final da reforma. 
 
E é precisamente neste contexto que deve ser entendido o 
presente contributo da PwC para o debate em torno da 
proposta apresentada pela “Comissão para a Reforma do 
IRC”. 
 
 

“Num quadro de exigência e rigor, o Governo deverá 
aprofundar as medidas de estímulo ao investimento e de 
captação do investimento externo, onde se incluem a 
estabilidade e a previsibilidade do sistema fiscal.”  
 
Aníbal Cavaco Silva, Presidente da República Portuguesa, 21/07/13 
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Síntese das propostas 
 
Relembrando os objetivos da reforma antes de uma  
análise mais detalhada das alterações sugeridas, importa 
notar que o Despacho do Senhor Secretário de Estado dos 
Assuntos Fiscais, acima referido, apontava como linhas 
orientadoras do trabalho da Comissão: 
 
(i)  “Revisão e simplificação do IRC e demais regimes 

fiscais aplicáveis ao rendimento das empresas, no 
sentido de promover a competitividade, o 
investimento e a internacionalização das empresas 
portuguesas, através da redefinição das bases 
tributáveis e respetivas taxas nominais, a par da 
reestruturação e otimização dos benefícios fiscais 
suscetíveis de potenciar o crescimento da economia 
portuguesa e a atração de investimento estrangeiro. 

 
(ii)  Revisão e simplificação do regime de obrigações 

declarativas existentes em sede de tributação das 
empresas, através de soluções legislativas que 
reforcem a segurança e a confiança dos investidores 
e promovam a atração e fixação de investimento, 
nacional e estrangeiro, reduzindo simultaneamente 
os custos de contexto. 

 
(iii)  Reestruturação da política fiscal internacional do 

Estado português, com especial enfoque na sua 
adequação aos desenvolvimentos em sede de direito 
europeu e na redefinição da posição de Portugal na 
renegociação das Convenções para Eliminar a Dupla 
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de 
Impostos sobre o Rendimento (CDT), de modo a 
contribuir eficazmente para a internacionalização 
das empresas portuguesas e para a atração de 
investimento estrangeiro, privilegiando um 
reposicionamento de Portugal como país exportador 
de capitais, designadamente em mercados 
internacionais considerados prioritários para o 
investimento português.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algumas das propostas da Comissão merecem 
naturalmente particular atenção.  
 
De entre essas a PwC destacou já: 
 

a) Redução programada da taxa nominal de tributação, 
com redução, em regra de dois pontos percentuais 
por ano, até que atinja um intervalo entre 17 e 19%, 
com abolição igualmente das derramas estadual e 
municipal; 

 
b) Alargamento do prazo de reporte dos prejuízos 

fiscais para os 15 períodos de tributação 
subsequentes; 

 
c) Alargamento do prazo de utilização do crédito de 

imposto por dupla tributação internacional para 
cinco períodos de tributação; 

 
d) Alteração para 75% da participação social relevante 

para adesão ao regime especial de tributação dos 
grupos de sociedades (RETGS), inclusão de 
entidades detidas por via indireta mediante 
entidades da UE e redução das causas de exclusão do 
regime; 
 

e) Exclusão para dividendos de participações 
qualificadas, i.e., superiores a 2%, detidas há 12 
meses, ainda que em Estados terceiros, com limites 
motivados pela prevenção do abuso, com previsão 
simétrica para dividendos pagos ao estrangeiro; 

 
f) Exclusão do lucro tributável das mais-valias e 

menos-valias, independentemente da percentagem 
de participação, de partes sociais detidas por um 
período não inferior a 12 meses; 

 
g) Exclusão, por opção, dos rendimentos imputáveis a 

estabelecimentos estáveis situados no estrangeiro, 
com limites motivados pela prevenção do abuso; 

 
h) Tributação em metade do seu montante de certos 

rendimentos da propriedade intelectual (patentes, 
desenhos ou modelos industriais); 

Comentários à proposta de reforma do IRC        
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Síntese das propostas 
 

i) Amortização fiscal de 5% de ativos intangíveis 
reconhecidos autonomamente, adquiridos a título 
oneroso, sem período de vida útil definido; 

 
j) Alargamento do regime do reinvestimento para 

mais-valias decorrentes da transmissão de ativos 
intangíveis, podendo o reinvestimento ser 
igualmente efetuado em ativos da mesma natureza; 

 
k) Clarificação do conceito de gastos dedutíveis, 

passando a ser determinante a relação com a 
atividade da empresa e mais pragmática a sua 
comprovação; 

 
l) Redução do montante de encargos financeiros 

líquidos dedutíveis para 1 milhão de euros 
(atualmente 3 milhões de euros). As empresas 
tributadas ao abrigo do RETGS podem optar por 
aplicar o limite da dedução ao grupo; 

 
m) Alargamento do âmbito de aplicação do regime de 

neutralidade fiscal nas operações de reestruturação 
dos grupos, com menção expressa das operações 
que dele podem beneficiar; 

 
n) Inclusão de regras expressas para a tributação das 

operações de reestruturação dos grupos a que não 
seja aplicável o regime de neutralidade fiscal; 

 
o) Regime simplificado opcional para empresas de 

menor dimensão (com rendimentos não superiores 
a 150 mil euros e cujo total do balanço não exceda 
500 mil euros), com abolição dos pagamentos 
especiais por conta e redução das tributações 
autónomas; 

 
p) Aumento do pagamento especial por conta em 

função do aumento do seu limite mínimo e da 
eliminação da dedução dos pagamentos por conta, 
mas com alargamento do prazo de dedução para 15 
períodos de tributação; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

q) Revisão da definição de partes relacionadas para 
efeitos de preços de transferência (aumento da 
participação societária relevante para 20% e 
redução das causas de dependência fáctica 
relevantes), com aumento para 5 milhões de euros 
do total de proveitos relevante para efeito de 
obrigação de documentação (3 milhões de euros 
presentemente) e previsão de limites individuais e 
agregados para relevância das operações vinculadas 
a documentar; 

 
r) Simplificação da certificação de elementos, e.g. 

residência no estrangeiro, vulgo RFI’s, e obrigações 
acessórias; 

 
s) Definição dos elementos obrigatórios a constar da 

documentação de suporte dos gastos dedutíveis em 
IRC. 
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Comentários à proposta  
de reforma do IRC  

Síntese dos comentários 
 
A fiscalidade é um dos fatores decisivos na decisão de 
investir e, nesse quadro, o IRC constitui o imposto por 
regra com maior relevo. Sucede que o IRC não estimula a 
decisão de investir, pelos elevados níveis de tributação e de 
complexidade. É por isso fundamental reduzir não apenas 
a tributação efetiva em IRC, mas também a sua 
complexidade, garantindo simultaneamente uma larga 
estabilidade temporal, caso se pretenda atrair e reter 
investimento e, por essa via, criar mais e melhor emprego.  
 
As propostas são assim extremamente oportunas e, no seu 
conjunto, absolutamente adequadas porque aptas à 
prossecução dos objetivos fixados. Concentrar-nos-emos 
agora na síntese dos aspetos que, essencialmente por 
omissão, poderiam contribuir para uma maior efetividade 
e estabilidade do regime proposto. 
 
Sendo a descida da taxa nominal talvez a proposta mais 
emblemática, ainda assim, outras propostas assumem 
maior relevância por impactarem na taxa efetiva de 
tributação. De entre essas medidas, salientam-se o regime 
de tributação de certos ativos intangíveis, das mais-valias, 
dividendos e estabelecimentos estáveis no exterior; o 
alargamento dos prazos de utilização de prejuízos fiscais e 
do crédito de imposto por dupla tributação internacional, 
bem como o alargamento do âmbito de aplicação do 
RETGS, a par da clarificação de conceitos, da simplificação 
das regras de cumprimento e do menor formalismo 
associado ao mesmo. Com efeito estas  são propostas 
muitíssimo positivas e que comparam bem com a 
tendência recente da fiscalidade na Europa.  
 
Analisadas aquelas propostas, afigura-se que as mesmas 
poderiam estimular mais as necessárias consolidação e 
capitalização do tecido empresarial, caracterizado quer por 
uma miríade de micro empresas, quer por empresas com 
paupérrimos capitais próprios. Neste contexto o regime 
proposto seria ainda mais eficaz e competitivo se o RETGS 
fosse substituído por uma verdadeira consolidação fiscal 
(para além do já proposto alargamento das empresas a 
incluir no seu âmbito) e se o reinvestimento dos lucros e a 
capitalização das empresas fossem incentivados, através do 
alargamento da remuneração convencional do capital 
social e da reintrodução da dedução por lucros retidos e 
reinvestidos, em especial se estas duas deduções fossem 
majoradas para empresas com instrumentos de capital 
admitidos à negociação em bolsa de valores.  
 

 

 
 

Por outro lado ainda, a subida na cadeia de valor das 
nossas exportações depende da incorporação de tecnologia 
nos bens e serviços comercializados. Por essa razão, o 
regime de patent box deveria ser também aplicável às 
empresas que incluam intangíveis relevantes nos bens e 
serviços que produzem e comercializam, como ocorre nos 
países mais competitivos neste domínio (por exemplo, no 
Reino Unido, desde este ano precisamente, que inclui no 
regime os denominados embedded royalties), ao invés do 
que consta da proposta. 
 
Por outro lado, sendo  o regime de participation 
exemption relevantíssimo porquanto a economia é hoje 
caracterizada pela crescente relevância dos grupos 
societários plurilocalizados, a adequada resolução do 
problema da dupla ou plúrima tributação dos lucros 
distribuídos é um tema central da fiscalidade, sobretudo 
para uma economia competitiva e aberta ao exterior, que 
careça de aumentar a internacionalização das suas 
empresas. Ora, o regime nacional não é hoje satisfatório 
para evitar precisamente a dupla tributação económica dos 
dividendos com origem fora do espaço europeu ou da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), 
como o demonstra a utilização de sociedades holdings fora 
de Portugal. Sendo as propostas adequadas para 
solucionar essa problemática e bem complementadas pelo 
proposto alargamento do prazo de utilização de crédito de 
imposto por dupla tributação internacional para cinco 
anos, ainda assim, a deslocalização de holdings para o 
estrangeiro poderá ser imposta, bem como a 
redomiciliação das que já saíram e a atração de novas 
poderão ser prejudicadas, pela tributação dos 
financiamentos, pelo que parece aconselhável rever a 
tributação dos juros auferidos por não residentes e dos 
financiamentos em imposto do selo.  
 
Estranha-se que, sendo a criação de postos de trabalho 
uma óbvia prioridade, seja proposta a extinção do 
incentivo à criação líquida de emprego, assim como se 
entende que deveria ser dada maior relevância a temas de 
incumprimento do direito europeu: exit tax, transmissão 
de perdas finais por ocasião de liquidação de entidades, 
tributação por retenção na fonte de rendimentos brutos 
auferidos por não residentes.  
 
A nível de maior pormenor seria útil clarificar a aceitação 
de dealings, bem como detalhar ainda mais as normas de 
tributação das fusões e cisões a que não seja aplicável o 
regime de neutralidade fiscal e compaginar este regime nas 
operações de reestruturações societárias transnacionais 
(e.g. fusões ou cisões e alocação do património a um 
estabelecimento estável) com um regime de exit tax que 
seja compatível com o Direito Europeu. 
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* Datas estimadas 

2 janeiro 

Despacho 
SEAF: 

Nomeação da 
Comissão para 

a Reforma 

20 fevereiro 

Apresentação 
das linhas 
gerais da 
Reforma 

30 julho 

Apresentação 
do 

Anteprojeto 
para 

discussão 
pública 

20 
setembro 

Fim do 
período de 
discussão 

pública 

1 outubro 

Entrega do 
Projeto de 

Reforma ao 
Governo 

15 outubro* 

Apresentação 
de Proposta de 

Lei para 
discussão na 

AR 

1 janeiro 
2014* 

Data prevista 
para aplicação 

da Reforma 

1.  

Análise detalhada das propostas 
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1.1. 
Simplificação e estabilidade 
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1.1. Simplificação e estabilidade 

 

Tema relevante 

 

Sugestões dos agentes 

económicos 

 

 

Comissão para a Reforma 

do IRC 

 

Comentário da PwC 

 

Estabilidade do sistema 

fiscal 

 

Objetivo de validade por 

uma década das regras 

fiscais estruturantes, 

decorrente de um pacto de 

regime para a 

competitividade da 

economia, para a qual a 

fiscalidade empresarial tem 

um peso decisivo. 

 

 

Não haverá competitividade 

sem um compromisso 

nacional duradouro pela 

estabilidade do sistema fiscal, 

sendo, portanto, pedra de 

toque desta reforma que a 

mesma possa granjear um 

amplo consenso político. 

 

As medidas que venham a ser 

adotadas deverão lograr obter um 

forte consenso que garanta, com 

credibilidade, um longo horizonte de 

estabilidade, preferencialmente por 

uma década. 

 

Regime Simplificado 

direcionado a 

Empresas de reduzida 

dimensão 

 

Reintrodução de um 

regime simplificado para 

micro, pequenas e médias 

empresas, como forma de 

redução dos custos de 

cumprimento e de 

fiscalização. 

 

Propõe-se a introdução de um 

regime simplificado de 

tributação em sede de IRC 

para as empresas de menor 

dimensão (com rendimentos 

não superiores a 150 mil euros 

e cujo total do balanço não 

exceda 500 mil euros). 

Este regime, de carácter 

opcional, caracteriza-se pela 

determinação da matéria 

coletável através da aplicação 

de coeficientes definidos para 

cada tipo de rendimentos 

(vendas, prestações de 

serviços, rendimentos de 

capitais, prediais e mais-

valias), pela redução 

substancial dos gastos sujeitos 

a tributação autónoma e pela 

dispensa de efetuar os 

pagamentos especiais por 

conta. 

 

A proposta permitirá reduzir 

substancialmente os custos de 

cumprimento das micro entidades e, 

simultaneamente a libertação de 

meios da fiscalização para as 

entidades de maior dimensão. 

O limite do volume de negócios está 

alinhado com o montante previsto 

em IRS, mas é substancialmente 

inferior ao previsto para o IVA de 

caixa, que é de 500 mil euros.  

Ainda que os limites propostos 

permitam abranger uma grande 

percentagem dos agentes 

económicos, e ambicionar retirar 

outros da economia informal, seria 

útil uma maior convergência para o 

valor do IVA de caixa. Um valor de 

500 mil euros de volume de negócios 

e 3 milhões de euros de ativo (se 

associado quer a adequadas normas 

anti abuso que impeçam a 

constituição artificial de sociedades, 

quer ao reforço do controlo de 

emissão de fatura) seria um patamar 

útil para os três objetivos visados: 

simplificação, redução da 

informalidade e reforço da 

fiscalização). 

De salientar que em caso de opção 

pelo regime simplificado não haverá 

obrigatoriedade de efetuar os 

Pagamentos Especiais por Conta 

(PEC’s). 
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Tema relevante 

 

Sugestões dos agentes 

económicos 

 

 

Comissão para a Reforma 

do IRC 

 

Comentário da PwC 

 

Regime Simplificado 

direcionado a 

Empresas de reduzida 

dimensão 

(cont.) 

 

 

Afigura-se que a tributação dos 

rendimentos prediais líquidos carece 

de maior clarificação e que se torna 

necessário definir o conceito de 

“balanço”. 

A opção por um regime de “opting 

in” afigura-se positiva.  

A cessação do regime (nº 4 do artigo 

86º - A) deveria depender da regra: 

…”deixem de se verificar qualquer 

um dos requisitos previsto nos nº 

……, no exercício anterior ….”  

A escolha dos coeficientes deveria 

estar justificada e explicitado porque 

razão o saldo negativo das mais-

valias é reportado por 2 períodos e o 

resultado negativo dos rendimentos 

prediais é reportado por 5 anos. 

Deveria igualmente ser explicitada a 

razão pela qual para as vendas de 

mercadorias e produtos é 

considerado o fator o,04, quando 

quer no IRS quer anteriormente no 

IRC, este corresponde(ia) a 0,2. 

Seria útil concretizar o que se 

pretende abrangerr com a referência 

aos “restantes incrementos” na 

alínea d) do nº 1 do artigo 86º - B. 

Constata-se que nada é referido 

sobre as variações de justo valor., 

nem sobre a tributação autónoma 

exclusiva das despesas não 

documentadas e dos gastos com 

viaturas ligeiras de passageiros. 

 

1.1. Simplificação e estabilidade 
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Tema relevante 

 

Sugestões dos agentes 

económicos 

 

 

Comissão para a Reforma 

do IRC 

 

Comentário da PwC 

 

Revisão e simplificação 

profunda das 

obrigações acessórias 

em sede de IRC 

 

Introdução de declarações 

com possibilidade de pré-

preenchimento automático, 

sendo reduzidas as 

obrigações declarativas 

pela maximização da 

utilização de dados já 

declarados ou ao dispor da 

Autoridade Tributária e 

Aduaneira (AT). 

A tecnologia deve dar um 
contributo relevante ao 
esforço de alargamento da 
base de incidência, 
devendo ser analisada a 
possibilidade de ampliação 
do campo de aplicação do 
SAFT-PT nos impostos 
sobre o rendimento, tendo 
ainda presente as suas 
virtualidades para o 
controlo dos preços de 
transferência. 

 

Aponta-se para a necessidade 

de implementação de soluções 

que permitam reduzir os 

custos de contexto, tanto para 

os contribuintes, como para as 

autoridades públicas. 

Propõe-se a eliminação da 

obrigação de requerer a 

autorização prévia da AT 

sempre que tal possa ser 

substituído por uma mera 

comunicação. 

 

Recomenda-se ainda a 

simplificação de diversas 

obrigações acessórias, 

nomeadamente no âmbito do 

regime dos preços de 

transferência, do RETGS e do 

dossier fiscal. 

  

A instituição de um regime 

simplificado de tributação 

opcional para as micro e 

pequenas empresas (cfr. 

supra), engloba também a 

simplificação dos 

correspondentes 

procedimentos e obrigações 

tributárias.  

 

 

O regime simplificado proposto 

reduzirá significativamente os custos 

de cumprimento para as pequenas 

empresas (que são regressivos), bem 

como os custos de fiscalização para a 

AT. Ainda assim e como ficou 

referido, o regime poderia ser mais 

ambicioso no seu campo de 

aplicação. 

Admite-se que temas como o pré 

preenchimento e a utilização do 

SAFT-PT não se enquadrem no 

âmbito do mandato da Comissão, 

ainda que se sugira sejam agora 

ponderados neste âmbito. 

  

Redução dos níveis de 

litigiosidade fiscal 

Reforço do diálogo com os 
cidadãos, para fortalecer o 
consenso social sobre o 
regime fiscal, 
nomeadamente pela 
explicitação das propostas 
legislativas e sua discussão 
pública alargada. 

 
Reforço do cuidado posto 
na técnica legislativa, tendo 
a preocupação de maior 
clareza na redação das 
normas. 

 

 

Propõem-se alterações 

legislativas para reduzir a 

litigância nas matérias 

francamente sedimentadas na 

jurisprudência dos Tribunais, 

acreditando que pequenos 

ajustes legislativos podem 

contribuir para uma redução 

significativa da 

conflitualidade. 

 

As propostas são adequadas ao 

objetivo visado. 

 

Outros conceitos poderiam ser 

clarificados por via normativa, tais 

como:”instrumentos de capital 

próprio”; “mercado regulamentado”; 

“partes de capital” (incluindo 

unidades de participação, prestações 

acessórias e suplementares); 

“entidades sujeitas a um regime 

especial de tributação”. 

 

1.1. Simplificação e estabilidade 

Comentários à proposta de reforma do IRC        
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Tema relevante 

 

Sugestões dos agentes 

económicos 

 

 

Comissão para a Reforma 

do IRC 

 

Comentário da PwC 

 

Redução dos níveis de 

litigiosidade fiscal 

(cont.) 

 

Clarificação de conceitos 

que causem dificuldades de 

interpretação e, portanto, 

litigiosidade, e.g., 

“instrumentos de capital 

próprio”, “mercado 

regulamentado”, 

“tributação efetiva”, “partes 

de capital”, “entidades 

sujeitas a um regime 

especial de tributação.” 

Maior realismo e 

pragmatismo na ação 

inspetiva e na decisão de 

recurso das decisões 

judiciais de instância. 

 

Redução dos custos de 

contexto, mediante 

melhorias nas informações 

disponíveis no portal, bem 

como por uma maior 

divulgação das instruções 

administrativas e da 

jurisprudência.  

 

Extinção das garantias 

prestadas para a suspensão 

da execução, em especial as 

bancárias, imediatamente 

após o vencimento da 

posição do sujeito passivo 

em primeira instância, 

independentemente de 

recurso pela AT.  

 

A título de exemplo: 

(i) Clarificação do conceito de 

gastos dedutíveis, 

passando a ser 

determinante a relação 

com a atividade da 

empresa e mais pragmática 

a sua comprovação; 

(ii) Definição dos elementos 

obrigatórios a constar da 

documentação de suporte 

dos gastos dedutíveis em 

IRC. 

 

O esforço de simplificação 

e/ou adaptação normativa, 

deve ser acompanhado de uma 

revisão da política de atuação 

da AT, quer no sentido de se 

tornar mais criteriosa a 

decisão de recorrer e/ou 

fomentar a litigância fiscal, 

quer no sentido de impor um 

esforço dinâmico de controlo e 

modificação dos atos de 

regulamentação 

administrativa que se 

mostrem desconformes com 

tendências assentes dos 

tribunais nacionais. 

 

Algumas das normas a clarificar 

poderiam ter natureza interpretativa, 

sempre que seja evidente que o novo 

texto mantém aquela que era já a 

correta interpretação do texto 

“alterado”.  

 

A simplificação da técnica legislativa 

dependerá, no futuro, de um corpo 

de juristas que garanta que tal seja 

uma prioridade no processo 

legislativo. 

 

Deveria ser proposta a criação de um 

site permitindo a prévia explicitação 

de motivos e o correspondente 

debate público, no âmbito do 

processo legislativo. 

 

Deveriam ser adotadas regras 

impondo a revogação de 

interpretações administrativas 

desconformes com correntes 

jurisprudenciais firmadas. 

Simultaneamente a forma de 

avaliação e compensação dos agentes 

de inspeção deveria ser revista, 

tendo em consideração os objetivos 

anteriores. 

 

Deveria ser ponderado o peso 

excessivo da manutenção de 

garantias após uma decisão favorável 

ao sujeito passivo em primeira 

instância, cessando pois a sua 

exigência, bem como revista a 

política de aceitação de ativos como 

garantia, hoje excessivamente 

centrada nas garantias bancárias.  

 

Comentários à proposta de reforma do IRC        

1.1. Simplificação e estabilidade 



15 PwC 

 

Tema relevante 

 

Sugestões dos agentes 

económicos 

 

 

Comissão para a Reforma 

do IRC 

 

Comentário da PwC 

 

Simplificação do 

regime de prova dos 

requisitos de acesso às 

CDT’s 

 

Extinção da exigência de 

certificados RFI, aceitando-

se os certificados emitidos 

pelas autoridades fiscais de 

cada país, nos termos 

usuais de cada Estado. 

 

Simplificação do regime de 

prova dos requisitos de acesso 

às CDTs, através da 

admissibilidade da 

apresentação de meio 

probatório alternativo. 

Propõe-se a aceitação de 

certificados de residência 

fiscal emitidos pelo Estado de 

residência, desde que 

acompanhados por RFI 

preenchido e assinado pelo 

beneficiário do rendimento, 

como prova dos requisitos de 

aplicação das CDT. 

 

 

Sendo uma crítica recorrente dos 

empresários e colocando entraves 

sérios na relação com não residentes, 

a alteração proposta é adequada.  

É adicionalmente relevante a 

clarificação dos meios de prova dos 

encargos incorridos. 

 

Revisão do regime dos 

Preços de 

Transferência 

 

O regime é 

demasiadamente 

abrangente na definição de 

partes relacionadas e não 

tem em consideração níveis 

de materialidade e de 

relação custo / benefício. 

Deve proceder-se à 

promoção ativa da 

celebração de  acordos 

prévios em matéria de 

preços de transferência 

(APA’s). 

 

A definição de uma nova 

política fiscal deverá ter em 

atenção a relevância crescente 

dos preços de transferência e 

das normas anti abuso, os 

quais foram historicamente 

deixados à margem das CDT 

celebradas por Portugal, e têm 

obedecido a um padrão pouco 

coerente no que respeita à sua 

consagração nas CDT mais 

recentes. 

Propõe-se a revisão do 

conceito de entidade 

relacionada, elevando para 

20% o limite de participação a 

partir do qual se considera 

existir relações especiais e 

reduzindo as causas de 

dependência fáctica 

relevantes. 

 

Os preços de transferência são um 

tema com relevância crescente e 

verão a sua importância reforçada no 

âmbito do Base Erosion Profit 

Shifting (BEPS). 

No quadro do princípio da 

simplificação é positiva a redução do 

nível de participação para 20% e a 

inclusão de uma definição mais 

realista da dependência fáctica. 

No mesmo contexto, a previsão de 

níveis de materialidade concretiza o 

princípio já consagrado de que o 

sujeito passivo não deverá ter de 

incorrer em custos 

desproporcionados. 

Como referido acima, o SAFT-PT 

pode ser um precioso instrumento de 

controlo desta matéria.  

 

1.1. Simplificação e estabilidade 

Comentários à proposta de reforma do IRC        
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Tema relevante 

 

Sugestões dos agentes 

económicos 

 

 

Comissão para a Reforma 

do IRC 

 

Comentário da PwC 

 

Revisão do regime dos 

Preços de 

Transferência 

(cont.) 

 

 

 

 

Adicionalmente, recomenda-

se o aumento do limite 

mínimo relevante para efeito 

de dispensa da obrigação de 

preparação de documentação, 

para um valor anual de vendas 

líquidas e outros proveitos 

superior a 5 milhões de euros 

e propõe-se a instituição de 

limites individuais (para 100 

mil euros) e agregados (para 

500 mil euros) para relevância 

das operações vinculadas a 

documentar. 

É diminuído o número de 

situações de dependência 

fáctica que levam à 

consideração das entidades 

como relacionadas. 

 

 

A proposta poderia ter clarificado em 

que circunstâncias e em que 

condições o regime pode permitir a 

requalificação da natureza de 

operações vinculadas para efeitos 

tributários e não apenas a 

reapreciação do seu montante e 

demais termos e condições. 

Não se aproveitou a reforma para 

clarificar a relevância dos “dealings” 

entre sede e estabelecimentos 

estáveis (ou entre estes), nem para 

introduzir ajustamentos secundários. 

1.1. Simplificação e estabilidade 

Comentários à proposta de reforma do IRC        
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Tema relevante 

 

Sugestões dos agentes 

económicos 

 

 

Comissão para a Reforma 

do IRC 

 

Comentário da PwC 

 

Promoção e divulgação 

das regras fiscais 

domésticas 

 

 
Aposta mais significativa 
na promoção externa, com 
publicitação internacional 
de um sistema célere e 
eficaz de informações e 
acordos prévios. 
  
Uma maior disseminação 
da informação em Portugal 
é também necessária, 
permitindo a manutenção 
de uma opinião pública 
informada e, portanto, 
mais colaborante e menos 
influenciada pela crescente 
“irritabilidade fiscal”, 
decorrente do aumento 
significativo dos níveis de 
tributação. 

 

 

A reforma deve ser 
acompanhada por uma 
estratégia de promoção, a 
nível interno e internacional, 
das regras fiscais domésticas 
aplicáveis às empresas, que 
alerte para a circunstância de 
Portugal passar a assumir-se 
como um dos sistemas mais 
competitivos, neste âmbito, da 
UE.  
  
Desta forma a Comissão 
recomenda a criação de um 
Conselho para a Promoção do 
Investimento, que trataria de 
todas as questões fiscais 
relevantes ao investimento 
português no estrangeiro e ao 
investimento estrangeiro em 
Portugal, incluindo a resposta, 
num prazo máximo de 15 dias, 
aos pedidos de informação 
vinculativa que lhe sejam 
dirigidos sobre essas matérias. 

 

 

O novo regime, sendo 

inequivocamente competitivo no 

quadro internacional, deverá ser alvo 

de adequada promoção externa, quer 

pelos agentes públicos, quer pelos 

agentes privados, tendo presente o 

papel relevante dos “prescritores”. 

A capacidade de diálogo célere, e 

com capacidade de decisão, com 

investidores externos é fundamental 

ao sucesso da reforma, pelo que o 

Conselho proposto é previsivelmente 

crucial. 

 

Neste quadro, deverá ser ainda 

ponderada a criação de um site em 

inglês, simples e apelativo, em 

conjunto pela AT e pela AICEP 

(Agência para o Investimento e 

Comércio Externo de Portugal), 

tendo presente o papel relevante da 

diplomacia económica e dos 

prescritores (nacionais e 

estrangeiros) na atração de IDE). 

  

 

Taxas efetivas de 

tributação 

 

Por forma a desenvolver a 

competitividade do sistema 

fiscal nacional, e não sendo 

viável descer 

significativamente a taxa 

nominal de IRC, quer de 

modo geral, por razões 

orçamentais, quer de modo 

seletivo, por razões de 

concorrência, torna-se 

imperioso induzir uma 

redução seletiva da taxa 

efetiva de imposto, nos 

sectores abertos à 

concorrência externa. 

 

A Comissão propõe uma 

redução das taxas efetivas de 

tributação, que assente na sua 

convergência com a taxa 

nominal. 

Reduzindo a despesa fiscal, 

em termos que a tornem mais 

eficiente, a taxa geral deve ser 

aproximada à taxa efetiva de 

tributação. 

 

Entende-se que o fundamental não é 

a taxa nominal, mas aquilo que se faz 

com ela. Ou seja, que a taxa efetiva 

releva mais do que a nominal, sendo 

pois a base tributária fundamental 

para a competitividade internacional 

de uma jurisdição e para a promoção 

da sua economia. 

Neste quadro, regimes com o 

participation exemption, patent box, 

tributação dos grupos e da sua 

reorganização, brm como condições 

de utilização de prejuízos fiscais e do 

crédito de imposto, são bem mais 

relevantes e pragmáticos do que a 

descida da taxa nominal. 

 

1.2. Competitividade 
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Tema relevante 

 

Sugestões dos agentes 

económicos 

 

 

Comissão para a Reforma 

do IRC 

 

Comentário da PwC 

 

Taxas efetivas de 

tributação 

(cont.) 

 

 

 

 

 

 

Assim, se a perda de receita não 

permitir a adoção imediata da 

totalidade das medidas propostas, 

deverá ser parcialmente postecipada 

a redução da taxa nominal de IRC, 

sem prejuízo da abolição das 

derramas. 

 

 

Taxa geral do IRC 

 

Redução da taxa nominal 

de IRC, com concomitante 

abolição das derramas. 

 

Propõe-se uma redução 

calendarizada (num prazo a 

definir de, por exemplo, cinco 

anos) da taxa geral de IRC, 

para um nível claramente 

inferior à média europeia, que 

deverá ser aplicada a todo o 

território nacional (incluindo 

Regiões Autónomas), 

prevendo-se que, no final do 

prazo da redução programada 

essa taxa atinja um intervalo 

entre 19 e 17%. 

A redução deverá ser de dois 

pontos percentuais ao ano, 

com eliminação gradual das 

derramas. 

No mesmo sentido, 

recomenda-se que a promoção 

da redução efetiva e 

progressiva das taxas vigentes 

em Portugal seja feita de modo 

a que, a médio prazo, a taxa 

nominal do IRC se situe 

abaixo do primeiro quartil das 

taxas em vigor na UE (que, em 

2012 correspondia a 19%) e 

seja comparável com os nossos 

concorrentes diretos (Polónia, 

República Checa, e 

Eslováquia). 

 

 

A redução da taxa nominal é 

naturalmente muito positiva, porque 

útil aos objetivos visados de 

promoção da economia e do 

emprego. 

De notar porém, sem prejuízo do que 

ficou referido acima, que outros 

Estados ponderam já a redução das 

suas taxas nominais a curto prazo, 

pelo que a redução da taxa para o 

intervalo proposto, no final do prazo 

previsto, colocará Portugal numa 

posição menos confortável do que a 

prevista no relatório.  

Claro que se nada fosse feito, a 

posição nacional seria ainda mais 

desvantajosa em termos 

comparativos de taxas nominais de 

imposto. 

1.2. Competitividade 
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Tema relevante 

 

Sugestões dos agentes 

económicos 

 

 

Comissão para a Reforma 

do IRC 

 

Comentário da PwC 

 

Derrama 

 

Constituindo um fator 

adicional de complexidade 

na análise da tributação 

nominal e efetiva de um 

investimento, as derramas 

devem ser, gradualmente, 

extintas. Isto até porque a 

criação da derrama 

estadual levou a tributação 

em Portugal para níveis 

incomportavelmente 

elevados em termos 

comparativos. 

A forma de cálculo das 

derramas tendo em conta o 

lucro tributável e não a 

matéria coletável agrava 

significativamente a sua 

relevância e o desvio da 

tributação efetiva face ao 

lucro real apurado numa 

perspetiva plurianual. O 

mesmo efeito decorre da 

desconsideração dos 

grupos de sociedades. 

 

Para que Portugal se torne 

atrativo para as empresas e 

para o investimento externo, 

entende-se que deve ser 

ponderado o papel 

desempenhado pelas 

derramas hoje existentes.  

Assim, deve ser aferida a 

indispensabilidade da sua 

manutenção, a necessidade de 

promover modificações ao 

regime atual, e a vantagem 

decorrente da sua supressão.  

Neste contexto, propõe-se a 

eliminação gradual da 

derrama municipal e estadual, 

após a redução da taxa 

nominal do IRC. 

 

A temática da derrama não pode ser 

dissociada da discussão em torno da 

taxa nominal. Adicionalmente, no 

caso da derrama municipal, o 

financiamento das autarquias carece 

igualmente de ponderação. 

A taxa nominal é relevante, mas não 

estritamente determinante, na 

decisão de investimento, sendo a 

taxa efetiva mais relevante, como foi 

já referido.  

Por essa razão, as normas de 

determinação do rendimento 

tributável devem ter primazia. Isto, 

não obstante se perceba o argumento 

da violação do princípio da 

simplicidade quando o aligeiramento 

da tributação decorra de regras 

(necessariamente mais complexas) 

de determinação da base tributável. 

Ainda assim, a necessidade de 

concentrar recursos escassos na 

promoção de novo investimento, de 

ser seletivo na promoção desse 

investimento sem violar as regras de 

auxílios de estado, de não conferir 

“boleias” (free rides) a investimentos 

que não careçam de estímulo e de 

obviar a comportamentos de 

substituição, aconselha a optar pela 

redução das taxas efetivas em 

detrimento das taxas nominais. 

 

No entanto, caso a taxa nominal se 

mantivesse inalterada (25%) seria 

absolutamente fundamental abolir as 

derramas e, transitoriamente, 

deveriam as mesmas incidir sobre a 

matéria coletável e, sendo o caso, 

sobre a matéria coletável do “grupo 

fiscal”. 

 

1.2. Competitividade 
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Tema relevante 

 

Sugestões dos agentes 

económicos 

 

 

Comissão para a Reforma 

do IRC 

 

Comentário da PwC 

 

Revisão das regras de 

reporte e 

transmissibilidade de 

prejuízos fiscais 

 

O rendimento real das 

empresas decorre da 

consideração dos 

sucessivos resultados 

anuais, os quais são 

meramente parcelares. O 

apuramento de resultados 

anuais positivos pode assim 

não traduzir um verdadeiro 

enriquecimento, mas antes 

a mera recuperação de 

perdas pretéritas. 

Sendo o presente prazo de 

reporte dos prejuízos fiscais 

extremamente reduzido 

quando comparado com os 

padrões internacionais, 

deve o mesmo ser 

significativamente 

alargado. 

Importa assim ponderar a 

possibilidade (a prazo) de 

permitir o reporte dos 

prejuízos para exercícios 

anteriores. 

Devem ser simplificados os 

requisitos e procedimentos 

para a transmissão de 

prejuízos fiscais em caso de 

fusão, cisão ou de alteração 

da atividade ou da 

titularidade de capital. 

Logo que orçamentalmente 

possível, deve ser 

eliminada a limitação de 

dedução de prejuízos fiscais 

a 75% do lucro tributável 

do exercício e alinhada a 

base de incidência das 

derramas com a matéria 

coletável dos grupos de 

sociedades. 

 

Pretende-se alargar 

significativamente o prazo de 

reporte dos prejuízos fiscais, 

passando estes a serem 

dedutíveis nos quinze 

exercícios posteriores, 

mantendo-se a regra de 

limitação da dedução (75% do 

lucro tributável). 

São reduzidas as limitações 

impostas ao direito de reporte 

dos prejuízos fiscais em caso 

de alterações de titularidade 

do capital social ou direitos de 

voto. 

Nestes termos, a Comissão 

propõe que, nomeadamente, 

as seguintes alterações da 

titularidade do capital 

social/direito de voto não 

limitem o direito de reporte 

dos prejuízos fiscais:  

(i) A titularidade passe de 

direta para indireta, ou 

de indireta para direta; 

(ii) A alteração decorra de 

operações de 

reestruturação dos 

grupos no âmbito do 

regime de neutralidade 

fiscal;  

(iii) Quando o adquirente já 

detinha, direta ou 

indiretamente, mais de 

20% do capital 

social/direitos de voto 

por um período mínimo 

ininterrupto de um ano. 

 

 

As propostas acolhem positivamente 

as preocupações dos agente 

económicos, com exceção da 

manutenção da limitação da dedução 

a 75% do lucro tributável, do regime 

das derramas e do carryback. 

Se no presente contexto se percebe a 

dificuldade de adoção do segundo, a 

consideração dos prejuízos fiscais ao 

nível das derramas deveria ser 

assegurada. Por outro lado, deveria 

ser estabelecido um horizonte 

temporal para o fim da referida 

limitação a 75% do lucro tributável. 

É igualmente muito positiva a 

previsão de exclusões às limitações à 

manutenção do reporte, dada a sua 

relevância para a consolidação e 

reestruturação de grupos 

empresariais. 

Por outro lado, as salvaguardas 

previstas são adequadas à prevenção 

do abuso. 

Seria expetável a clarificação que no 
caso de alterações de titularidade, os 
requisitos das al.s) d) e e) do nº 9 do 
artigo 52º não são simultâneas,, ou 
seja, basta que as condições aí 
exigidas o sejam ou no período de 
tributação a que dizem respeito os 
prejuízos ou no período a que 
respeita a data de alteração.  

Comentários à proposta de reforma do IRC        
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Tema relevante 

 

Sugestões dos agentes 

económicos 

 

 

Comissão para a Reforma 

do IRC 

 

Comentário da PwC 

 

Revisão das regras de 

reporte e 

transmissibilidade de 

prejuízos fiscais 

(cont.) 

 

 
Deve, por último, ser 
clarificado que a alteração 
de titularidade em mais de 
50% ou da maioria dos 
direitos de voto só será 
relevante se ocorrer, direta 
ou indiretamente “em 
bloco.” 
 
Ainda ao nível dos 
prejuízos fiscais, o regime 
das derramas é 
inadequado, pois ignora 
esta realidade, por serem 
calculadas sobre o lucro 
tributável individual. 

 

  

(iv) Quando o adquirente 

seja trabalhador ou 

membro dos órgãos 

sociais da sociedade, 

quer à data do termo do 

período de tributação a 

que respeitam os 

prejuízos, quer à data 

dessa alteração. 

Adicionalmente, a 
prossecução do mesmo objeto 
ou da mesma atividade como 
requisito da dedutibilidade 
dos prejuízos fiscais em 
exercícios futuros deixa de ser 
exigida.    
 

1.2. Competitividade 
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1.3. 
Medidas com vista à consolidação 
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Tema relevante 

 

Sugestões dos agentes 

económicos 

 

 

Comissão para a Reforma 

do IRC 

 

Comentário da PwC 

 

Adequação do IRC às 

características do 

tecido empresarial 

português 

 

A competitividade externa 

das empresas nacionais, a 

captação de IDE e a criação 

de postos de trabalho, 

dependem de significativo 

reforço da consolidação do 

tecido empresarial, o qual é 

caracterizado por uma 

miríade de micro e 

pequenas empresas, 

dotadas de escassos 

capitais próprios. 

 

O sistema de IRC deve ser 

adequado às características do 

tecido empresarial português 

(composto em mais de 99% 

por Pequenas e Médias 

Empresas (PMEs)). 

 

A composição do tecido empresarial 

impede efetivamente uma presença 

relevante nos mercados externos, 

pelo que o aumento da dimensão das 

empresas nacionais é fundamental. 

 

Como referido acima, a alteração ao 

regime de dedução dos prejuízos 

facilita a desejável consolidação 

empresarial. 

 

 

Base tributável 

 

Sendo a base tributável já 

muito abrangente, não é 

crível que seja possível um 

alargamento significativo. 

Esta temática deve ser 

compaginada com a 

introdução de um regime 

simplificado de tributação e 

redução da economia 

informal.  

Deve ser ponderado o 

impacto das tributações 

autónomas e dos 

pagamentos especiais por 

conta. 

 

Tendo o IRC em Portugal já 

uma base alta, esta não é 

passível de alargamento 

significativo.  

O alargamento da base 

tributável pela racionalização 

da despesa fiscal terá 

igualmente um campo de ação 

limitado. 

Porém, ainda que o aumento 

da receita pelo alargamento da 

base não seja relevante, não 

deixa de se dever verificar uma 

revisão da mesma. 

 

 

 

 

 

Neste quadro as propostas da 

comissão não são inovadoras 

a) Mantém-se a tributação 

autónoma e pagamentos 

especiais por conta, já com 

alguma aceitação social, dada 

a relevância de aumentar a 

receita; 

b) Alargam-se aquelas como 

forma de promoção do regime 

simplificado; 

c) O alargamento da base 

tributária acaba por assentar 

na revogação do benefício à 

criação líquida de emprego, o 

que dado o nível de 

desemprego não parece 

desejável; e pela redução da 

informalidade induzida pelo 

regime simplificado. 
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Tema relevante 

 

Sugestões dos agentes 

económicos 

 

 

Comissão para a Reforma 

do IRC 

 

Comentário da PwC 

 

Recapitalização / 

Dedutibilidade de 

encargos financeiros  

 

A consolidação empresarial 

passa pela recapitalização 

das empresas e pela 

revitalização de um 

mercado de capitais a que 

possam, também, aceder as 

PME.  

Neste contexto, a dedução 

ao resultado ou a dedução 

(parcial) à coleta de verbas 

afetas a investimentos 

relevantes (Crédito Fiscal 

Extraordinário ao 

Investimento – CFEI e 

Regime Fiscal de Apoio ao 

Investimento -RFAI), bem 

como o alargamento  da 

dedução de lucros retidos e 

reinvestidos (DLRR), são 

fundamentais, devendo 

ainda prever-se uma 

dedução a título de 

remuneração convencional 

do capital social (RCCS).  

Em qualquer dos casos, 

estes incentivos deverão ser 

majorados no caso de 

entidades com títulos 

admitidos à negociação em 

mercado organizado. 

Os incentivos acima 

propostos tornariam mais 

neutral, de um ponto de 

vista fiscal, a opção entre 

capitais próprios ou 

alheios, para efeitos de 

financiamento. Neste 

sentido, deverão eliminar-

se as limitações à 

dedutibilidade dos juros, 

passando os encargos 

financeiros a ser 

totalmente dedutíveis, sem 

prejuízo de normas anti 

abuso. 

 

A Comissão não propõe a 

adoção de um regime de 

DLRR, nem de RCSS. 

O CFEI não transita para 

2014, atento o seu carácter 

transitório. 

A Comissão propõe a 

agregação do RFAI e do 

Regime contratual de apoio ao 

investimento num único 

regime fiscal de apoio ao 

investimento, com uma 

vertente de aplicação 

automática (de caráter 

simplificado, aplicável a 

projetos de investimento com 

valor associado até 50 milhões 

de euros), e uma outra de cariz 

contratual (aplicável a 

investimentos superiores a 50 

milhões de euros. 

No âmbito da dedutibilidade 

dos encargos financeiros 

propõe-se a modificação da 

norma em apreço, para 

maximização da receita fiscal e 

compaginação, sem prejuízo 

da simplicidade, com o regime 

de participation exemption e a 

abolição do regime fiscal das 

Sociedades Gestoras de 

Participações Sociais (SGPS).  

Para este efeito, propõe-se a 

alteração de um dos limites da 

dedutibilidade dos encargos 

financeiros para 1 milhão de 

euros, mantendo-se o limite 

dos 30% do EBITDA (cujo 

conceito é definido no sentido 

de excluir, entre outros, os 

efeitos da equivalência 

patrimonial, das variações do 

justo valor e algumas 

imparidades).  

 

 

A promoção da competitividade 

internacional na atracão de IDE e do 

sector transacionável pode passar 

pela redução da taxa nominal. Mas 

nesse caso o efeito orçamental 

poderá não ser comportável. Sabe-se 

que a redução seletiva não é viável, 

dadas as regras de auxílios de estado. 

Por essa razão a definição da base 

tributável é fundamental, como 

forma de induzir uma redução da 

taxa efetiva em moldes consistentes 

com as regras europeias de 

concorrência. 

Por essa razão e de forma a tornar 

Portugal fiscalmente atrativo para o 

IDE deveria ser adotado um regime 

que privilegie o reinvestimento dos 

resultados obtidos em ativos 

relevantes (DLRR). 

A Comissão salienta que apenas 61 

sujeitos passivos aproveitaram da 

RCCS em 2010, o que correspondeu 

a uma despesa fiscal global de 371,8 

milhares de euros.  

Assim, a Comissão entende que estes 

valores suscitam dúvidas quanto à 

efetividade deste incentivo, 

recomendando que o mesmo seja 

ponderado no contexto da análise 

das eventuais medidas para corrigir 

as distorções na estrutura de 

financiamento induzidas pelo 

sistema fiscal, tendo presentes os 

condicionalismos que resultam, 

nomeadamente, das regras 

comunitárias em matéria de auxílios 

de Estado. 
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Tema relevante 

 

Sugestões dos agentes 

económicos 

 

 

Comissão para a Reforma 

do IRC 

 

Comentário da PwC 

 

Recapitalização / 

Dedutibilidade de 

encargos financeiros  

(cont.) 

 

 

Ora, pelas razões aduzidas, entende-

se que essa recomendação deverá ser 

vista com extrema cautela e 

compaginada com um regime de 

DLRR. 

Na procura da neutralidade fiscal 

quanto ao tratamento da dívida e do 

capital próprio, a opção seguida de 

limitar a dedução ao invés de 

permitir uma remuneração 

convencional poderá esquecer que, 

pelo menos, no curto prazo, o 

financiamento externo pode não 

estar acessível prejudicando assim a 

necessária recapitalização 

empresarial. 

Com efeito, a RCSS, desde que de 

valor moderado e não aplicável a 

capitais afetos a meros 

investimentos em patamares da 

cascata societária, sendo antes 

exclusivamente relevante para 

investimentos num conjunto 

limitado de ativos, em espelho com 

os investimentos relevantes no 

âmbito do DLRR, teria um efeito 

muito positivo nos objetivos visados, 

incluindo na redução benigna do 

debt bias. 

Por outro lado, o fomento do 

mercado de capitais deveria passar 

pela majoração destes benefícios 

para empresas com valores 

mobiliários (pelo menos partes de 

capital) admitidos à negociação em 

bolsa de valores. 
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Tema relevante 

 

Sugestões dos agentes 

económicos 

 

 

Comissão para a Reforma 

do IRC 

 

Comentário da PwC 

 

Consolidação Fiscal - 

Revisão das regras do 

RETGS 

 

Substituição do RETGS por 

um regime de verdadeira 

consolidação fiscal, 

facilitador da desejável 

consolidação empresarial, 

por dar relevo à realidade 

dos grupos económicos na 

mensuração da sua 

capacidade contributiva, 

com eliminação dos 

resultados meramente 

internos. 

O atual limiar mínimo de 

participação para aceder ao 

RETGS (90%) deveria ser 

revisto, começando-se, por 

prudência, por uma 

redução para, pelo menos, 

uma percentagem igual ou 

superior a 75% do capital 

social, e que não 

corresponda a menos de 

50% dos direitos de voto. 

Adicionalmente, e em linha 

com a jurisprudência do 

Tribunal de Justiça da 

União Europeia (TJUE), o 

CIRC deverá clarificar que 

o RETGS é aplicável a 

grupos com sociedades 

intermédias residentes na 

UE. 

Deverá ainda deixar de se 

condicionar a manutenção 

do regime às comunicações 

de entrada ou saída de 

empresas dos grupos, bem 

como passar a prever-se a 

inclusão no perímetro das 

sociedades constituídas 

após o 3.º mês do período 

de tributação em causa. 

 

Propõe-se que a participação 

societária relevante para 

aceder ao RETGS seja 

reduzida, dos anteriores 90%, 

para 75%, passando a 

considerar-se, para efeitos da 

determinação do nível de 

participação exigido, também 

as situações em que essa 

participação é detida através 

de sociedades na UE e no 

Espaço Económico Europeu 

(EEE). 

Revêem-se as causas de 

caducidade do regime, 

excluindo destas as 

relacionadas com o 

incumprimento de obrigação 

de comunicação de alterações 

à composição do grupo. 

Propõe-se ainda que nos casos 

em que a sociedade dominante 

passa a ser dominada por 

outra sociedade que reúna os 

requisitos para ser sociedade 

dominante, esta última possa 

optar pela continuidade da 

aplicação do regime. 

 

Apesar de não se propor a 

substituição do RETGS por um 

verdadeiro regime de consolidação 

fiscal, com a eliminação dos 

resultados internos, as propostas vão 

no entanto na direção certa. 

Percebe-se a bondade do novo limiar 

(75%), alinhado com a maior maioria 

qualificada prevista no Código das 

Sociedades Comerciais, sem prejuízo 

de a prazo e após teste deste 

alargamento, aquele limiar ser 

alinhado com a definição de domínio 

e de Grupo do Código dos Valores 

Mobiliários (CVM) e das normas 

internacionais de contabilidade e 

com a obrigação de produção de 

contas consolidadas (por regra pela 

detenção de 50% dos direitos de 

voto).  

Verifica-se assim  uma aproximação 

do limite percentual com o Espanhol 

(75%, com exceção de cotadas em 

que a percentagem desce para 70%). 

As demais alterações correspondem 

a imposição da legislação da UE ou a 

concretizações do objetivo geral de 

simplificação. 

Seria expectável a previsão de 

continuidade do RETGS quando 

uma nova dominante num 

determinado perímetro já era 

dominante de um outro perímetro. 

  

Como se infere, entende-se que será 

desejável, a prazo, reduzir a 

percentagem de capital detida e 

evoluir par a um regime de 

verdadeira consolidação. 
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Tema relevante 

 

Sugestões dos agentes 

económicos 

 

 

Comissão para a Reforma 

do IRC 

 

Comentário da PwC 

 

Ativos intangíveis 

 

Importa reconhecer a 

importância dos ativos 

intangíveis para a subida 

da oferta nacional na 

cadeia de valor e a 

preponderância que, nesse 

âmbito, assume a I&D nos 

canais de distribuição. 

 

Propõe-se a introdução de um 

regime ao abrigo do qual passa 

a ser atribuída relevância 

fiscal, durante um período de 

vinte anos (amortização fiscal 

de 5% ao ano), aos ativos 

intangíveis, adquiridos a título 

oneroso, sem período de vida 

útil definido (e.g. goodwill, 

marcas).  

Adicionalmente, propõe-se a 

criação de um regime fiscal 

próprio para os rendimentos 

provenientes da cessão ou 

utilização temporária de certos 

rendimentos da propriedade 

intelectual (patentes, 

desenhos ou modelos 

industriais), cujo montante 

bruto seria fiscalmente 

relevante por apenas 50% do 

seu valor. 

 

A amortização para efeitos fiscais de 

ativos sem vida útil definida é um 

incentivo eficaz para a consolidação 

empresarial, para a criação de bens 

intangíveis que permitam melhorar a 

oferta nacional na cadeia de valor e 

para a competitividade 

internacional. 

O regime de patent box é hoje 

extremamente popular na UE, não 

obstante algumas reservas por parte 

da Comissão. Não obstante, é 

consensual que o regime é 

compatível com as recentes 

iniciativas no âmbito do BEPS.  

Com efeito, com cambiantes 

diversas, encontramos hoje esse 

regime, pelo menos, na Holanda, 

Espanha, Reino Unido, Bélgica e 

Luxemburgo. Também na Suíça, no 

quadro da reforma da sua tributação 

para a tornar “EU compliant” se 

prevê a introdução de um regime de 

patent box.  

Neste quadro reitera-se, pois, que 

não se encontram motivos para 

reservas ao regime proposto, no 

quadro da UE. 

No entanto, o regime incentiva a 

concessão de direitos a terceiros 

(transmissão ou licença), mas não a 

sua utilização pela própria empresa, 

nomeadamente nos produtos 

produzidos. Por essa razão, deveria 

incluir-se no quadro do regime o 

designado embedded royalty, como 

ocorre com o regime este ano 

introduzido no Reino Unido. 

 

1.4. Internacionalização 
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Tema relevante 

 

Sugestões dos agentes 

económicos 

 

 

Comissão para a Reforma 

do IRC 

 

Comentário da PwC 

 

Política Fiscal 

Internacional – CDT’s 

 

Deverá ter-se como 

objetivo promover a 

celebração de convenções 

multilaterais entre os 

países da CPLP ao nível da 

dupla tributação, da troca 

de informações, da 

assistência e cooperação 

recíprocas, da segurança 

social e da proteção 

recíproca de investimentos. 

Neste quadro o regime 

fiscal dos Residentes Não 

Habituais (RNH’s) é muito 

relevante, mas a sua 

aplicação prática 

consistente e uniforme 

carece de ser consolidada.  

 

A Comissão detetou que não 

foi ainda possível concluir a 

celebração de CDT com a 

totalidade dos países da CPLP 

(v.g. Angola) e com alguns 

países da Organização de 

Cooperação e de 

Desenvolvimento Económico 

(OCDE), tais como a Austrália, 

sugerindo a celebração de CDT 

com os referidos países. 

Sugere-se ainda a articulação 

com disposições fundamentais 

da política fiscal internacional 

do Estado português, de forma 

a conferir ao participation 

exemption respaldo adequado 

na rede de CDT celebradas por 

Portugal, quer por via da 

renegociação de CDT já em 

vigor, quer por via da 

celebração de novas CDT. 

A Comissão recomenda ainda 

que o Governo ajuste os 

processos negociais em curso, 

bem como a assinatura de 

novas CDT, de forma a 

promover uma adequada 

articulação destas com os 

novos normativos. 

Adicionalmente, deve ser 

redefinida a política fiscal 

internacional portuguesa, 

promovendo-se a negociação 

ou renegociação de CDT em 

função de critérios de natureza 

económica com países 

considerados relevantes para a 

atração de investimento para 

Portugal e com os principais 

destinos do investimento 

português. 

 

 

A celebração de convenções 

multilaterais no quadro da CPLP 

seria um propósito altamente 

impactante na centralidade nacional 

enquanto plataforma de 

investimento. 

Adicionalmente, a política 

económica internacional deve ser 

aprofundada, no sentido de serem 

renegociadas as CDT que prevejam 

condições menos favoráveis ao 

investimento em Portugal e à 

internacionalização de empresas 

nacionais. 

Afigura-se ainda útil que as CDT 

passem a incluir regras similares às 

da Diretiva Mães e Filhas sobre 

dividendos para obviar à perda de 

receita para o outro Estado 

contratante (i.e., que prevejam 

isenção à entrada e à saída nos 

Estados da fonte e da residência). 

Fará ainda sentido a aplicação 

uniforme do conceito de royalties no 

âmbito das CDT, nomeadamente nos 

casos de rendas, know how e 

assistência técnica. 

1.4. Internacionalização 
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Tema relevante 

 

Sugestões dos agentes 

económicos 

 

 

Comissão para a Reforma 

do IRC 

 

Comentário da PwC 

 

Política Fiscal 

Internacional – CDT’s 

(cont.) 

 

Neste contexto, recomenda-se 

ainda uma reanálise das 

reservas aos artigos e 

observações aos comentários 

do Modelo de Convenção da 

OCDE, tendo em vista reduzir 

a incerteza na aplicação das 

CDT em Portugal para conferir 

maior certeza e estabilidade ao 

investimento estrangeiro. 

 

 

 

 

Dividendos 

 

A evolução verificada na 

tributação dos dividendos, 

tendo aumentado a 

tributação em cascata dos 

lucros, é perniciosa para a 

consolidação do tecido 

empresarial, mas sobretudo 

para a sua 

internacionalização.  

A exigência de tributação 

efetiva para a exclusão da 

tributação dos dividendos, 

não obstante os 

esclarecimentos 

administrativos entretanto 

divulgados, deverá ser 

substituída por uma 

cláusula específica anti 

abuso. 

A necessidade de 

reconhecer a urgência da 

internacionalização da 

economia impõe ainda a 

revisão do regime de 

eliminação da dupla 

tributação internacional. 

Deverá, similarmente ao 

que ocorre, por exemplo, 

na Holanda, alargar-se o 

atual regime de isenção a 

participações qualificadas 

em sociedades, ainda que 

residentes em estados 

terceiros, com exceções 

limitadas e ditadas por 

razões de controlo de 

abuso. 

 

Propõe-se a adoção de um 

sistema de participation 

exemption universal, bem 

como a ponderação de 

soluções legislativas fundadas 

numa pretensão tributária 

moderada de Portugal sobre 

determinados fluxos de 

rendimentos de fonte 

estrangeira. 

No contexto específico da 

eliminação da dupla 

tributação económica, a 

Comissão propõe a adoção de 

um regime de participation 

exemption com as seguintes 

características: 

(i) Universal, não devendo ser 

limitado territorialmente 

(salvo considerações anti 

abuso); 

(ii) De aplicação a dividendos 

e mais-valias; 

(iii) Baseado numa 

percentagem mínima de 

participação / direitos de voto 

não inferior a 2%;  

(iv) Com exigência da 

manutenção da participação 

por um período mínimo de 12 

meses; e 

 

 

É manifesto que o regime atual 

propiciou abundantes 

comportamentos de substituição, 

muitas vezes como única forma de 

obviar a plúrima tributação na 

cascata societária, sempre que 

estejam em causa investimentos em 

estados terceiros, o que justamente 

se pretende evitar.  

Por outro lado, o regime das SGPS 

foi sempre extremamente limitado, 

quando comparado com regimes 

similares na UE, tendo esse desvio 

sido acentuado com as recentes 

alterações à tributação dos 

dividendos. 

Acresce que um regime de 

participation exemption  (quase) 

universal é fundamental para 

permitir, sem custos adicionais, a 

internacionalização das empresas 

nacionais e, simultaneamente, 

permitir o posicionamento de 

Portugal como plataforma de 

investimento e de serviços para 

países emergentes, com especial 

ênfase nos que integram a CPLP. 

Neste contexto, a proposta da 

Comissão é altamente positiva e 

nuclear para a obtenção dos 

propósitos extrafiscais visados com a 

presente reforma. 

Comentários à proposta de reforma do IRC        
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Tema relevante 

 

Sugestões dos agentes 

económicos 

 

 

Comissão para a Reforma 

do IRC 

 

Comentário da PwC 

 

Dividendos 

(cont.) 

 

No entanto, podendo 

admitir-se que não seja 

fácil limitar o abuso, e que 

este possa implicar 

elevados custos de 

fiscalização, poderá 

ponderar-se a substituição 

do atual sistema de 

exclusão integral de 

tributação dos dividendos 

por um sistema de crédito 

de imposto por dupla 

tributação económica.  

Em qualquer caso, os 

países que integram a CPLP 

deverão ter um regime não 

menos favorável do que 

aquele é que concedido a 

investimentos na UE, 

beneficiando na prática de 

uma cláusula de nação 

mais favorecida. 

 

 (v) Com requisitos de prova e 

mecanismos de controlo, que 

possibilitem combater 

fenómenos de profit shifting e 

preservar a base tributável 

nacional. 

Propõe-se a revogação do 

regime de eliminação da dupla 

tributação económica dos 

lucros distribuídos por 

sociedades residentes nos 

Países Africanos de Língua 

Oficial Portuguesa (PALOP) e 

na República Democrática de 

Timor-Leste (artigo 42.º EBF), 

em virtude da sobreposição 

com o regime de participation 

exemption a instituir. 

Recomenda-se ainda o 

aumento da tributação dos 

dividendos distribuídos a 

pessoas singulares por forma a 

assegurar que o efeito 

pretendido pela redução não 

se reflita diretamente na 

tributação das pessoas 

singulares (i.e. não seja 

absorvido na totalidade pelo 

regime de tributação dos 

lucros distribuídos a pessoas 

singulares). 

Conexo com o regime de 

participation exemption cfr. 

ainda infra o regime de 

tributação dos 

estabelecimentos estáveis 

localizados no exterior. 

 

O limiar de 2% é inovador no 

contexto europeu, sendo justificado 

pelo seu alinhamento com a 

definição de participação qualificada 

para efeitos do CVM. Usual no 

quadro europeu é igualmente o nível 

de 10% de tributação exigido para 

aplicação do regime. 

Dependendo do custo orçamental 

estimado para a fixação daquele 

limite, poderá pensar-se na fixação 

de dois requisitos alternativos: 

 

a) 5% de participação; 

b) Custo de aquisição superior a um 

determinado montante, entre 1 e 

5 milhões de euros. 

 

No entanto, tendo presente o 

princípio internacional de que os 

lucros deverão ser preferencialmente 

tributados apenas duas vezes, uma 

na sociedade que os originou e outra 

no seu último sócio, aquele patamar, 

sendo orçamentalmente viável, 

deverá ser mantido. 

 

De notar porém que o aumento da 

tributação em IRS dos lucros 

distribuídos será significativo, 

partindo já de uma base 

historicamente muitíssimo elevada, 

podendo pois induzir 

comportamentos de substituição. 

 

O tratamento diferenciado das mais-

valias em IRS será reposto, as quais 

até recentemente tinham um 

tratamento fiscal mais favorável 

(taxa de 10% ou isenção). 

 

A possibilidade proposta de recurso 

ao método do crédito de imposto 

deverá ser acolhida. 
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Tema relevante 

 

Sugestões dos agentes 

económicos 

 

 

Comissão para a Reforma 

do IRC 

 

Comentário da PwC 

 

Mais e menos-valias 

 

A necessidade de 

concentração, cooperação e 

de internacionalização, 

impõe aceitar que os 

investimentos possam não 

ter o sucesso pretendido e, 

nesse caso, dar relevo 

tributário a esse insucesso. 

Pelo que, 

consequentemente, as 

menos-valias apuradas 

deverão ser relevantes no 

cômputo do lucro 

tributável, sobretudo em 

caso de efetivo 

desinvestimento dando 

lugar às chamadas “perdas 

finais”.  

Assim, o presente regime 

de não dedução ou de 

dedução meramente 

limitada das menos-valias é 

pernicioso, devendo ser 

substituído por um regime 

de dedução integral, 

limitado apenas por 

adequadas norma anti 

abuso específicas, pelo 

menos no caso de extinção 

das sociedades. 

 

Em linha com o regime de 

participation exemption, 

propõe-se a criação de um 

regime de isenção para as 

mais-valias, decalcado do que 

é aplicável aos dividendos, 

mas sem dependência de uma 

participação mínima no 

capital social. 

Por sua vez, no caso das 

menos-valias, aquelas que 

decorram da alienação de 

participações elegíveis deverão 

ser desconsideradas para 

efeitos fiscais, eliminando-se o 

regime atualmente previsto no 

artigo 45.º, n.º3 do CIRC 

(dedução em apenas 50% do 

seu valor). 

É também proposta a 

eliminação do regime de 

reinvestimento dos valores de 

realização decorrentes da 

alienação de participações 

sociais, por força da 

sobreposição com o regime de 

participation exemption a 

instituir. 

Das propostas referidas 

também decorre a irrelevância 

tributária, em IRC, do regime 

das SGPS, sendo sugerida a 

abolição do respetivo regime 

jurídico. 

 

 

Os princípios da equivalência e da 

simetria justificam a opção tomada. 

Primeiro, as mais-valias são 

economicamente equivalentes a 

dividendos, razão pela qual se 

justifica um tratamento similar. 

Por outro lado e ainda que se 

desconsidere o impacto no 

rendimento real das perdas 

decorrentes da transmissão da 

participação social, o alinhamento 

do regime fiscal das menos-valias 

com o que é conferido às mais-valias 

é adequado, tendo porém presente a 

especificidade das ditas “perdas 

finais” (cfr. infra). 

Deve ter-se ainda presente a 

relevância das SGPS no quadro do 

financiamento dos grupos 

societários, dado o regime específico 

que lhes é conferido em sede de 

Imposto do Selo. 

  

 

Liquidações / 

Dissoluções 

 

Deve ser clarificado que o 

regime das dissoluções é 

completo, não remetendo 

para o regime geral, i.e. que 

o resultado da liquidação, 

se negativo, é 

integralmente dedutível, 

dada a natureza definitiva 

da perda então apurada.  

 

Propõe-se a revisão do regime 

aplicável às dissoluções, 

considerando que o resultado 

da liquidação quando positivo 

deverá ser considerado como 

mais-valia, a qual beneficiará 

do regime de participation 

exemption; e quando negativo 

uma menos-valia 

integralmente dedutível.  

 

 

A solução proposta é compatível com 

os propósitos de simplicidade 

(qualificação do ganho ou da perda), 

com a natureza final da perda 

eventualmente apurada, com a 

consideração do grupo como uma 

“empresa” e com o espírito da 

jurisprudência do TJUE (Marks & 

Spencer). 
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Tema relevante 

 

Sugestões dos agentes 

económicos 

 

 

Comissão para a Reforma 

do IRC 

 

Comentário da PwC 

 

Liquidações / 

Dissoluções 

(cont.) 

 

Adicionalmente, deve ser 

ponderada a possibilidade 

de, em certos casos, 

poderem ser recuperáveis, 

ao nível das sócias, 

eventuais reportes fiscais 

ainda não deduzidos pela 

entidade extinta. 

 

É ainda prevista a 

possibilidade de recuperação 

ao nível das sócias de 

eventuais reportes fiscais 

ainda não deduzidos 

pela  entidade extinta. 

  

 

A este propósito deverá ser 

ponderado o impacto desta 

jurisprudência, tendo presente a 

proposta transmissibilidade de 

prejuízos fiscais. 

O claw back caso a atividade venha a 

ser desenvolvida deveria ser 

explicitado de modo mais completo, 

sob pena de poder tornar-se um 

novo foco de litigiosidade. 

 

 

Lucros não 

distribuídos 

 

O regime de imputação de 

lucros não distribuídos 

poderá continuar a revelar-

se útil como instrumento 

de combate ao abuso, 

devendo o atual regime ver 

corrigidas as suas 

imprecisões.  

Em especial, carecem de 

alteração ou de clarificação 

os requisitos cumulativos 

de que depende a exclusão 

da imputação desses lucros. 

 

Propõe-se a articulação do 

regime de imputação de lucros 

não distribuídos com o regime 

de participation exemption, 

clarificando que não ficam 

sujeitos ao regime de 

imputação os lucros cuja 

distribuição seja abrangida 

pelo regime de participation 

exemption.  

 

Visando o regime CFC obviar à 

abusiva acumulação de rendimentos 

no exterior, a sua não distribuição, 

nos casos em que seja aplicável o 

regime de participation exemption, 

não deve qualificar como abuso, pelo 

que a não aplicação da regra CFC é 

adequada. 

A redução do âmbito de aplicação 

poderá porém ser demasiado 

ambiciosa e deverá ser compaginada 

com o regime de crédito de imposto 

por dupla tributação económica 

internacional. 

 

 

Reavaliação de regimes 

fiscais existentes em 

conexão com a adoção 

do participation 

exemption 

 

N/A 

 

De forma a eliminar zonas de 

sobreposição de regimes e 

garantir a coerência com o 

participation exemption, 

deverão ainda merecer 

intervenção legislativa, entre 

outros,  

(i) O regime de retenção na 

fonte sobre lucros distribuídos 

por sociedades portuguesas a 

sociedades não residentes, 

numa lógica de simetria; e 

 

Tendo presente o princípio da não 

discriminação, o núcleo essencial do 

regime deverá passar pelo 

alinhamento da tributação dos 

dividendos pagos a não residentes 

com o regime fixado para os 

residentes, pelo menos nos casos da 

UE, EEE, Estados com CDT 

celebrada com Portugal, e Estados 

que integrem a CPLP.  

Isto porquanto é nestes Estados que 

deveremos evitar a todo o custo 

comportamentos de substituição. 
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Tema relevante 

 

Sugestões dos agentes 

económicos 

 

 

Comissão para a Reforma 

do IRC 

 

Comentário da PwC 

 

Reavaliação de regimes 

fiscais existentes em 

conexão com a adoção 

do participation 

exemption 

(cont.) 

 

 

 

 (ii) A articulação com certos 

benefícios fiscais, 

nomeadamente o do atual 

art.42º do EBF (dividendos 

PALOP e Timor-Leste) e do 

regime da Zona Franca da 

Madeira. 

 

Por outro lado, vigorando entre nós 

o regime da Diretiva Sociedades 

Mães Filhas em matéria de lucros 

distribuídos e pretendendo Portugal 

maximizar a relevância internacional 

do novo regime de participation 

exemption, a sugestão para a 

adopção de comportamentos de 

substituição com outros estados 

europeu seria francamente 

perniciosa e contraditória. Neste 

quadro, a tributação de lucros e mais 

valias de não residentes, bem como 

do financiamento (capital e juros, 

incluindo Selo e IRC), deve ser 

cuidadosamente ponderada, como 

ficou já referido. 

 

 

Estabelecimento 

estável  

 

Reformulação do regime de 

crédito de imposto por 

dupla tributação 

internacional, permitindo o 

seu reporte para a frente e 

solucionando ineficiências 

decorrentes de 

desfasamentos temporais. 

 

Em simultâneo com a criação 

de um regime de participation 

exemption, propõe-se a 

possibilidade de optar (por 

períodos de 3 exercícios) pela 

exclusão dos rendimentos de 

estabelecimentos estáveis 

situados no estrangeiro, por 

forma a evitar distorções 

quanto à forma de 

investimento, e acompanhar 

as jurisdições europeias mais 

competitivas nesta matéria. 

A Comissão entende ainda que 

as regras de imputação de 

rendimentos aos 

estabelecimentos estáveis 

devem ser compatíveis com as 

orientações constantes dos 

Comentários à Convenção 

Modelo da OCDE.  

 

As propostas da Comissão são 

particularmente relevantes no que 

concerne ao alargamento do prazo 

de utilização do crédito de imposto 

por dupla tributação internacional e 

no que respeita ao alinhamento do 

regime de tributação de 

estabelecimentos estáveis no 

estrangeiro com o regime da 

tributação dos dividendos auferidos, 

opção que tornaria irrelevante a 

temática do crédito de imposto. 

Esta última solução, não apenas 

reforça a neutralidade das opções 

económicas dos sujeitos passivos, 

como adicionalmente concretiza o 

princípio da simplicidade (atentas as 

dificuldades de reconciliação de 

regras tributárias e contabilísticas 

diversas), como adicionalmente 

permite aos sujeitos passivos 

minimizar a sua tributação 

internacional, pela possibilidade de 

obviar a retenções na fonte 

estrangeiras sobre lucros 

distribuídos. 
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Tema relevante 

 

Sugestões dos agentes 

económicos 

 

 

Comissão para a Reforma 

do IRC 

 

Comentário da PwC 

 

Estabelecimento 

estável  

(cont.) 

 

A proposta deveria tomar posição 

mais clara sobre a problemática dos 

dealings entre a sede e seus 

estabelecimentos estáveis ou destes 

entre si. 

Deveria ainda garantir-se que o 

prazo de quinze anos não venha a 

exigir custos desproporcionados ao 

sujeito passivo. 

Por outro lado os critérios de 

relevância temporal e quantitativa 

do crédito de imposto por dupla 

tributação internacional mereceriam 

desenvolvimento adicional. 

 

 

SGPS 

 

O regime das SGPS é 

inadequado e desajustado 

face aos demais regimes 

internacionais.  

O regime deve ser abolido, 

pelo que o regime de 

tributação de dividendos 

deverá ser extensível a 

todas as entidades 

residentes em território 

nacional, 

independentemente do 

respetivo objeto social ou 

da atividade concretamente 

exercida. 

Devem porém ser 

ponderadas as regras de 

tributação em imposto do 

selo dos financiamentos 

concretamente aplicáveis a 

estas entidades. 

 

A Comissão advoga a 

revogação do regime fiscal das 

SGPS, dado que o regime de 

participation exemption a 

instituir absorverá grande 

parte do regime aplicável a 

estas sociedades.  

Por outro lado, o regime das 

SGPS portuguesas não parece 

ter hoje fundamentos que 

justifiquem minimamente a 

sua subsistência. 

 

Pelas razões aduzidas não se justifica 

a manutenção do regime fiscal (e 

eventualmente do regime em geral) 

das SGPS, devendo ser acautelada a 

tributação em Imposto do Selo dos 

financiamentos intragrupo. 

Aliás, este é um tema de extrema 

relevância, já que a onerosidade do 

Imposto do Selo nos financiamentos, 

sobretudo por instituições 

financeiras, a par da tributação dos 

juros auferidos por entidades não 

residentes, poderá continuar a 

motivar comportamentos de 

substituição por parte das empresas 

e desincentivar o estabelecimento 

em Portugal de holdings para 

investimento no estrangeiro, 

prejudicando ainda o desejável (e 

provável) sucesso internacional do 

proposto regime de participation 

exemption. 
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Tema relevante 

 

Sugestões dos agentes 

económicos 

 

 

Comissão para a Reforma 

do IRC 

 

Comentário da PwC 

 

Crédito de imposto por 

dupla 

tributação  jurídica 

internacional – Prazo 

de reporte 

 

O atual regime de crédito 

de imposto por dupla 

tributação internacional é 

inadequado, porque 

ineficaz, dada a extrema 

limitação do seu prazo de 

utilização.  

Este prazo deverá ser 

alinhado com o prazo de 

reporte fiscal de prejuízos e 

introduzidas regras 

expeditas para lidar com 

desajustamentos temporais 

no apuramento dos 

resultados aquando da 

utilização daquele crédito.  

Deverão ainda 

compatibilizar-se as 

normas de crédito de 

imposto por dupla 

tributação com as 

obrigações convencionais, 

em particular nos casos em 

que não seja possível obter 

um crédito de imposto num 

determinado exercício, 

permitindo-se o reporte 

desse crédito. 

 

Propõe-se  que o prazo de 

reporte do crédito de imposto 

por dupla tributação 

internacional  seja alargado 

para cinco anos. 

 

O alargamento para cinco exercícios 

é adequado, até por ser o atual prazo 

de reporte de prejuízos fiscais. Por 

esta mesma razão e testada a 

aplicação do novo prazo, deverá ter-

se por ambição o seu alinhamento 

com o novo prazo de reporte de 

prejuízos (quinze anos). 

O prazo de cinco anos deveria 

iniciar-se no exercício em que os 

correspondentes rendimentos sejam 

incluídos no lucro tributável em 

Portugal ou tributados no 

estrangeiro, conforme o que ocorrer 

mais tarde, dado que os momentos 

de tributação nos Estados envolvidos 

podem diferir significativamente. 

A proposta deveria ainda explicitar 

de modo mais claro qual o 

rendimento incluído no lucro 

tributável tido por relevante (bruto 

vs. líquido) e seu modo de 

quantificação. 

 

 

Benefícios fiscais 

 

Os benefícios fiscais atuais 

devem ser revistos por 

forma a aferir da sua 

efetividade e aferir nesse 

contexto da respetiva 

manutenção. 

 

A Comissão recomenda que 

haja uma revisão dos atuais 

benefícios fiscais, visando a 

abolição de alguns desses 

benefícios, como a criação 

líquida de emprego e os 

benefícios fiscais à 

internacionalização. 

 

A profusão de benefícios fiscais é 

inconsistente com a desejada 

simplicidade e estabilidade. 

Adicionalmente, poderão 

rapidamente perder racionalidade no 

conjunto do sistema, ter uma relação 

custo benefício desadequada, ou 

tornarem-se contraditórios. 

Ainda assim, a abolição do incentivo 

à criação de emprego, atenta até a 

elevadíssima taxa de desemprego, 

não é compreensível no atual 

contexto, não parecendo que deva 

ser concretizada. 
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Tema relevante 

 

Sugestões dos agentes 

económicos 

 

 

Comissão para a Reforma 

do IRC 

 

Comentário da PwC 

 

Alargamento de 

regimes 

 

Defende-se a introdução de 

medidas que conduzam à 

eliminação ou redução da 

tributação de juros e royalties 

devidos a não residentes, 

conferindo assim robustez à 

solução portuguesa como 

plataforma agregadora de 

investimento com níveis 

adequados de substância. 

 

A competitividade fiscal e a 

promoção de Portugal como hub de 

investimento e serviços só serão 

eficazes se o pagamento de 

determinados rendimentos a não 

residentes tiver uma fiscalidade 

competitiva (cfr. supra, que não 

potencie comportamentos de 

substituição). 

Esse efeito pode ser alcançado por 

via unilateral ou por CDT. 

Em qualquer caso, o regime de 

participation exemption sem 

soluções adequadas ao nível da 

tributação dos financiamentos 

(retenções na fonte e Imposto do 

Selo) não comparará bem com o de 

países como a Holanda ou o 

Luxemburgo. 

 

 

CPLP 

 

A fiscalidade deverá 

potenciar a atração de 

investimento relevante, 

devendo alargar-se o 

regime de tributação de 

dividendos, juros e 

royalties entre entidades 

da UE e do EEE, a 

entidades oriundas da 

CPLP. 

Deve ainda alargar às 

empresas da CPLP a 

aplicação dos regimes de 

neutralidade fiscal para as 

operações de 

reestruturação de grupos 

societários. 

Ainda assim, para evitar o 

abuso, qualquer um 

daqueles regimes (de 

exclusão ou de suspensão 

tributária) deverá ficar 

condicionado à efetiva 

troca de informações com o 

Estado da entidade não 

residente envolvida. 

 

 

N/A 

 

A relevância que a CPLP assume 

para as empresas nacionais, bem 

como a conveniência de promover 

Portugal como uma plataforma de 

investimento e serviços de e para a 

CPLP, aconselham a inclusão de 

regimes similares aos já consagrados 

no direito derivado da UE para os 

países da CPLP, em condições de 

reciprocidade e assegurada a troca 

efetiva de informações e a assistência 

mútua na cobrança. 
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Tema relevante 

 

Sugestões dos agentes 

económicos 

 

 

Comissão para a Reforma 

do IRC 

 

Comentário da PwC 

 

Reorganizações 

societárias 

 

A importância da certeza 

jurídica do tratamento 

fiscal de operações de 

reorganização deveria 

conduzir à revisão das 

operações a que é aplicável 

o regime da neutralidade 

fiscal e à clarificação do 

regime aplicável às 

operações não neutrais. 

 

Propõe-se o alargamento do 

âmbito de aplicação do regime 

de neutralidade fiscal nas 

operações de reestruturação 

dos grupos, com menção 

expressa das operações que 

dele podem beneficiar (e.g. 

fusão inversa e operações em 

que não haja atribuição de 

partes sociais), bem como a 

inclusão de regras expressas 

para as operações a que não 

seja aplicável o referido 

regime. 

 

A reorganização das empresas, num 

quadro em que a consolidação 

empresarial é fundamental, assume 

uma relevância particular, devendo a 

neutralidade fiscal de tais operações 

ter um espectro tão largo quanto 

possível. 

O regime vigente tem dado azo a 

larga litigiosidade, pela imprecisão 

de alguns dos seus conceitos, pelo 

seu excessivo formalismo e por 

conter algumas omissões relevantes. 

As propostas consagram soluções 

adequadas, precisando com rigor o 

âmbito das operações abrangidas 

pelo regime e simplificando alguns 

dos procedimentos. 

Adicionalmente é relevantíssima a 

regulamentação das operações sem 

neutralidade.  

Porém, neste contexto, permanece a 

ausência de previsão sobre o 

tratamento fiscal da transmissão de 

alguns elementos do património 

(integrantes do ativo e do passivo) 

que não imobilizado que dê lugar a 

mais e menos-valias. Seria pois 

conveniente aprofundar a proposta 

neste âmbito. 

 

1.4. Internacionalização 

Comentários à proposta de reforma do IRC        



40 PwC 

1.5. 
Outros aspetos 

PwC Comentários à proposta de reforma do IRC        



41 PwC 

 

Tema relevante 

 

Sugestões dos agentes 

económicos 

 

 

Comissão para a Reforma 

do IRC 

 

Comentário da PwC 

 

Tributação autónoma 

 

Percebe-se mal que o 

Estado penalize as 

empresas com maior 

abertura ao exterior, 

nomeadamente pelo 

regime de tributação 

autónoma dos encargos 

com despesas de 

representação.  

Isto porque tais encargos 

assumem particular 

relevância nas empresas 

com presença 

internacional.  

O fomento da 

internacionalização deveria 

passar pela revisão deste 

regime, dele se excluindo 

um determinado plafond 

de tais encargos, em função 

da presença externa na 

empresa, medida por 

critérios objetivos. 

 

 

Propõe-se apenas a não 

sujeição a tributação 

autónoma de algumas 

despesas, nomeadamente 

despesas de representação e 

ajudas de custo suportadas 

pelas empresas que optem 

pelo regime simplificado. 

 

A eliminação de tributações 

autónomas ocorre apenas nos 

quadro do regime simplificado, dada 

a mecânica do mesmo.  

 

Harmonização de 

disposições relativas à 

contabilidade 

 

Revisão da articulação do 

direito da contabilidade 

com o direito fiscal, tendo 

presente o princípio da 

dependência parcial, em 

especial no caso de alguns 

conceitos geradores de 

incerteza. 

 

A Comissão entende preferível 

manter o status quo no que 

respeita à articulação entre o 

IRC e a contabilidade – no 

sentido da sua quase integral 

sobreposição. 

Por essa razão entende 

igualmente que o IRC deve 

desviar-se das regras 

contabilísticas apenas quando 

estritamente necessário, 

propondo ainda assim a 

eliminação de pontos de 

conflito entre o IRC e a 

contabilidade, sempre que tal 

provoque custos de contexto e 

litigiosidade. 

 

Este objetivo é absolutamente 

essencial, tendo presente que: 

a) O desvio face à contabilidade 

origina sempre custos de 

contexto acrescidos; 

b) O sucesso da reforma dependerá, 

em muito, da clareza dos 

conceitos usados, que possibilite 

a redução dos níveis de 

litigiosidade. 

Ainda assim, relativamente às 

variações do justo valor:  

 

(i) seria importante acautelar um 

regime transitório;  

(ii) dever-se-ia repensar o conceito 

de justo valor porque é uma 

norma que entra em conflito com 

outras normas (por exemplo, 

uma perda de justo valor é 

penalizada pela redação do novo 

art.º 23º-A, nº6).  
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Tema relevante 

 

Sugestões dos agentes 

económicos 

 

 

Comissão para a Reforma 

do IRC 

 

Comentário da PwC 

 

Recomendação de 

revisão e reformulação 

do regime fiscal dos 

OICs 

 

O regime deveria evoluir 

para um sistema de 

tributação “à saída”, de 

forma a atrair capitais 

estrangeiros, que 

competisse com jurisdições 

como o Luxemburgo. 

 

Recomenda-se a revisão e 

reformulação do Regime 

Fiscal dos Organismos de 

Investimento Coletivo (OIC), 

de forma a alinhar a tributação 

dos fundos com os regimes 

mais competitivos em vigor 

noutros Estados-Membros da 

UE, nomeadamente através:  

(i) da criação de um regime 

fiscal uniforme aplicável 

a todos os OICs;  

(ii) da criação de um regime 

de isenção de IRC 

aplicável aos 

rendimentos de qualquer 

natureza obtidos por 

OICs (evoluindo assim 

para um regime de 

tributação à saída); e,  

(iii) da tributação, por 

retenção na fonte, dos 

rendimentos respeitantes 

a unidades de 

participação ou a ações 

em OICs. 

Recomenda-se a ponderação 

da criação de uma taxa em 

sede de Imposto do Selo 

incidente sobre o ativo global 

dos fundos. 

 

 

A eliminação de múltiplos regimes 

de tributação dos OIC, assim como a 

adoção do regime de tributação “à 

saída” como regra, prevendo-se uma 

isenção para os investidores não 

residentes, permitirá melhorar a 

competitividade internacional dos 

OIC portugueses, assim como atrair 

capitais estrangeiros. 

Porém, a adequação da alteração 

estará dependente do nível de 

tributação em Imposto do Selo. 
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