
 
 
 

IRC - o imposto  
(quase) esquecido 

www.pwc.pt 

Conforme já era expectável, o 
Orçamento do Estado para 2013 traz 
um novo aumento da carga fiscal a 
suportar pelas empresas. No 
entanto, longe vão os tempos em 
que o IRC era a jóia da coroa, o 
imposto que mais tinta fazia correr a 
seguir à divulgação do Orçamento 
do Estado, quer pelas novidades que 
trazia, quer, por vezes, pela 
impercetibilidade das ditas 
alterações. Há que dizer em abono 
deste Executivo que as alterações 
nos dois Orçamentos que produziu 
são, em regras, claras e diretas.   
 
Isto dito, desenganem-se, o 
Orçamento do Estado de 2013 vem 
também incrementar o esforço fiscal 
exigido às empresas, quer através do 
agravamento das taxas aplicáveis, 
quer pelo alargamento da base 
tributável de imposto através da 
limitação à dedução de 
determinados encargos.  
 
Uma das alterações (já antes 
adiantada de forma mitigada em 
comunicação do Ministro das 
Finanças) que mais alarido causou 
nos últimos dias reside na limitação 
introduzida à dedutibilidade dos 
encargos financeiros. Esta medida 
pretende restringir a aceitação fiscal 
dos gastos financeiros líquidos até à 
concorrência do maior dos seguintes 
limites: três milhões de euros ou 
30% do resultado antes de 
depreciações, gastos de 
financiamento líquidos e impostos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A este respeito, refira-se ainda que os 
montantes não passíveis de dedução 
poderão ser reportados por cinco 
exercícios, mediante a verificação de 
determinadas condições. 
 
Porém, as empresas só suspiraram de 
alívio quando constataram que o 
alcance prático desta medida não 
seria tão significativo como 
inicialmente se antecipara… De facto, 
tendo sido previsto no âmbito de 
aplicação desta medida um regime 
transitório de acordo com o qual a 
limitação será de 70% em 2013, 60% 
em 2014, 50% em 2015, 40% em 2016 
e 30% apenas em 2017, o efeito 
imediato desta restrição não se fará 
sentir de forma acentuada, 
antecipando-se que deverá ser muito 
circunscrito o leque de empresas que 
possam ver-se afetadas por esta 
medida no curto prazo. 
 
Mas não é só no que toca ao imposto 
final suportado que se faz sentir a 
necessidade de arrecadação de receita 
por parte do erário público, sendo 
ainda patente o aumento dos 
pagamentos por conta que deverão 
ser efetivados ao longo do ano, o que 
intuitivamente bem se compreende 
atenta a evidente escassez de 
tesouraria do Estado. Assim, no 
cálculo do pagamento por conta são 
agravadas as taxas aplicáveis (de 70% 
para 80% e de 90% para 95%), ao que 
acresce o facto de, na circunstância de 
o montante do pagamento por conta 
já efetuado ser igual ou superior ao 
imposto devido, apenas poder deixar 
de ser paga a última prestação do 
mesmo. 
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Relativamente aos pagamentos 
adicionais por conta, são mantidas 
as taxas de 2,5% e 4,5%, sendo o 
novo limite do lucro tributável a 
partir do qual deverá passar a 
incidir a taxa de 4,5% de 7,5 milhões 
de euros. 
 
Porém, o aumento da carga fiscal 
das empresa não fica por aqui, 
assistindo-se a um repetido 
agravamento da derrama estadual 
através da descida do limite mínimo 
de lucro tributável a partir do qual 
irá ser aplicável a taxa de 5% (de 10 
milhões de euros para 7,5 milhões 
de euros), dirigindo-se esta medida 
às empresas que apresentem 
maiores lucros.  
 
Por outro lado, e contrariamente ao 
que vinha sendo uma notória erosão 
dos benefícios fiscais que ainda 
subsistiam, é com satisfação que 
constatamos a prorrogação da 
vigência do Regime Fiscal de Apoio 
ao Investimento para 2013, 
encontrando-se nesta sede prevista 
uma autorização legislativa com 
vista à respetiva prorrogação até 
2017, esperando-se que a legislação 
daí decorrente se traduza em 
ajustamentos e clarificações no 
âmbito deste regime fiscal de 
incentivo.  
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Para além desta medida, o 
investimento volta a ser objeto de 
particular atenção, encontrando-se 
igualmente prevista uma 
autorização legislativa no sentido do 
alargamento do âmbito de aplicação 
do regime dos benefícios fiscais ao 
investimento de natureza contratual 
a investimentos de montante igual 
ou superior a três milhões de euros. 
Este regime é hoje aplicável apenas 
a investimentos de montante igual 
ou superior a cinco milhões de 
euros, o que é suscetível de se 
traduzir num aumento dos 
investimentos elegíveis.   
 
Como última nota, parece-nos que 
este Orçamento do Estado desilude 
ainda ao não contemplar a 
modificação imediata do regime de 
tributação aplicável em Portugal à 
transferência de residência de 
sociedade para o estrangeiro e 
cessação de atividade de entidades 
não residentes, já sancionado por 
parte do Tribunal de Justiça da 
União Europeia, tendo 
alternativamente previsto a 
concessão de uma autorização 
legislativa no sentido proceder à 
harmonização do regime fiscal 
vigente em Portugal com o Direito 
da União Europeia. Para quando? 
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