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Delimitação do tema

• Custos e proveitos contabilísticos que não 
são fiscalmente relevantes, como:

– Menos-valias;

– Diferenças de câmbio;

– Subsídios

• Deduções extra-contabilisticas, como:

– Benefícios fiscais

– Coeficientes de desvalorização da 
moeda;

– Dupla tributação económica

– Reporte de prejuízos fiscais



1. Menos-Valias



Menos-valia na Liquidação – Art. 

81 

- Essa diferença, quando negativa, é considerada 

como menos-valia, sendo dedutível apenas quando 

as partes sociais tenham permanecido na titularidade 

do sujeito passivo durante os três anos 

imediatamente anteriores à data da dissolução, e 

pelo montante que exceder os prejuízos fiscais 

transmitidos no âmbito da aplicação do regime 

especial de tributação dos grupos de sociedades e 

desde que a entidade liquidada não seja residente 

em país, território ou região com regime fiscal 

claramente mais favorável que conste de lista 

aprovada por portaria do Ministro das Finanças



Menos-Valias na Alienação – Art. 

23

- 3 — Não são aceites como gastos do período de 

tributação os suportados com a transmissão onerosa 

de partes de capital, qualquer que seja o título por 

que se opere, quando detidas pelo alienante por 

período inferior a três anos e desde que:

a) As partes de capital tenham sido adquiridas a 

entidades com as quais existam relações especiais, 

nos termos do n.º 4 do artigo 63.º;

b) As partes de capital tenham sido adquiridas a 

entidades residentes em território português sujeitas 

a um regime especial de tributação. 



Questões:

- Menos-valias na alienação de participadas 

adquiridas a terceiros há menos de 3 anos, aceites;

- Menos-valias na liquidação de participadas 

adquiridas a entidades relacionadas há mais de 3 

anos, aceites; 

- Cherry Picking só é mau quando utilizado pelo 

contribuinte?

- Se prejuízos não aceites, as mais-valias na 

liquidação não tributadas apenas na parte que 

exceder os lucros tributados no RETGS, i.e. apenas 

no valor de realização superior aos capitais próprios 

da participada ?;

- Diferente tratamento dos lucros pré-aquisição na 

liquidação e na distribuição prévia;

- Regime do art. 23º não fará sentido apenas quanto a 

entidades relacionadas que sejam SGPS?



2. Coeficientes de 

desvalorização monetária



Correcção Monetária – Art. 47

1— O valor de aquisição corrigido nos termos do n.º 2 

do artigo anterior é actualizado mediante aplicação 

dos coeficientes de desvalorização da moeda para o 

efeito publicados em portaria do Ministro das 

Finanças, sempre que, à data da realização, tenham 

decorrido pelo menos dois anos desde a data da 

aquisição, sendo o valor dessa actualização 

deduzido para efeitos da determinação do lucro 

tributável.

2 — A correcção monetária a que se refere o número 

anterior não é aplicável aos instrumentos financeiros, 

salvo quanto às partes de capital.



Questões: 

- Coeficientes aplicam-se a prestações 

suplementares e acessórias? Serão 

estas partes de capital ?

- Aplicam-se a venda de acções 

próprias até 2010?

- Aplicam-se na redução de capital? 

Serão estas liquidações parciais?

- Fará sentido a doutrina administrativa 

de não aplicação dos coeficientes na 

liquidação? Qual a justificação da não 

neutralidade?



3. Benefícios Fiscais



Criação de Emprego – Art. 

19 EBF

1 — Para a determinação do lucro tributável dos 

sujeitos passivos de IRC e dos sujeitos passivos de 

IRS com contabilidade organizada, os encargos 

correspondentes à criação líquida de postos de 

trabalho para jovens e para desempregados de longa 

duração, admitidos por contrato de trabalho por 

tempo indeterminado, são considerados em 150 % 

do respectivo montante, contabilizado como custo do 

exercício.

3 — O montante máximo da majoração anual, por posto 

de trabalho, é o correspondente a 14 vezes a 

retribuição mínima mensal garantida



Fundos de Pensões – Art. 43

- São igualmente considerados gastos do período de 

tributação, até ao limite de 15 % das despesas com o 

pessoal escrituradas a título de remunerações, 

ordenados ou salários respeitantes ao período de 

tributação, os suportados com contratos de seguros 

de doença e de acidentes pessoais, bem como com 

contratos de seguros de vida, contribuições para 

fundos de pensões e equiparáveis ou para quaisquer 

regimes complementares de segurança social, que 

garantam, exclusivamente, o benefício de reforma, 

pré-reforma, complemento de reforma, benefícios de 

saúde pós-emprego, invalidez ou sobrevivência a 

favor dos trabalhadores da empresa.



Dupla tributação económica–

Art. 51

- 1 -Na determinação do lucro tributável das 

sociedades comerciais ou civis sob forma comercial, 

cooperativas e empresas públicas, com sede ou 

direcção efectiva em território português, são 

deduzidos os rendimentos, incluídos na base 

tributável, correspondentes a lucros distribuídos 

- 10 — A dedução a que se refere o n.º 1 é reduzida a 

50 % quando os rendimentos provenham de lucros 

que não tenham sido sujeitos a tributação efectiva, 

excepto quando a beneficiária seja uma sociedade 

gestora de participações sociais.



Questões:

- Quem auferir remuneração mensal 

superior a 14Xsmn mensal, tem 

direito ao benefício?

- A massa salarial relevante é apenas 

a sujeita a SS ou toda a sujeita a 

IRS?

- IRC é adiantamento por conta do 

IRS? É o CIRC compatível com a 

liberdade de circulação de capitais 

quando não prevê a isenção dos 

dividendos de fonte estrangeira, em 

especial dos países com ADT?



4. Reporte de Prejuízos



Restrições ao Reporte de 

Prejuízos – Art. 52

- 8 — O previsto no n.º 1 deixa de ser aplicável 

quando se verificar, à data do termo do período de 

tributação em que é efectuada a dedução, que, em 

relação àquele a que respeitam os prejuízos, foi 

modificado o objecto social da entidade a que 

respeita ou alterada, de forma substancial, a 

natureza da actividade anteriormente exercida ou 

que se verificou a alteração da titularidade de, pelo 

menos, 50 % do capital social ou da maioria dos 

direitos de voto.



Restrições ao Reporte de 

Prejuízos – Art. 52

c) Terminada a aplicação do regime relativamente a 

uma sociedade do grupo, não são dedutíveis aos 

respectivos lucros tributáveis os prejuízos fiscais 

verificados durante os períodos de tributação em que 

o regime se aplicou, podendo, porém, ainda ser 

deduzidos, nos termos e condições do n.º 1 do artigo 

52.º, os prejuízos a que se refere a alínea a) que não 

tenham sido totalmente deduzidos ao lucro tributável 

do grupo;

d) Quando houver continuidade de aplicação do regime 

após a saída de uma ou mais sociedades do grupo, 

extingue-se o direito à dedução da quota -parte dos 

prejuízos fiscais respeitantes àquelas sociedades 



Questões:

- Prejuízos fiscais são da actividade ou dos sócios?

- E se são dois accionistas que detêm os 60% e vendem a 2 

entidades, a nenhuma delas mais de 50%, mantendo-se a 

actividade?E se apenas um deles vende os seus 30% ao 

accionista que detem 40%, que passa a deter 70%? 

- E no exercício seguinte (n+1) adquire a totalidade do 

capital. Face ao exercício anterior não se transaccionaram 

mais de 50% do capital. Continuam todos os prejuízos 

disponíveis? Perdem-se todos? Ou apenas os de (n+1)?

- Se para o RETGS exige-se 90%, porque razão basta a 

transacção de 50%? Ou porque não 75%, percentagem 

requerida para aprovar fusões ou sujeição a IMT?

- Qual o racional de perder prejuízos de sociedade que sai 

do RETGS? Não vale nem para o grupo, nem para 

sociedade individualmente.

- Há dois lucros tributáveis no RETGS? Um para IRC e outro 

para a derrama?



5. Diferenças de Câmbio e 

Subsídios



Princípio da dependência 

parcial – Art. 17 e Subsídios –

Art. 22

1 - O lucro tributável das pessoas colectivas e outras 

entidades mencionadas na alínea a) do nº 1 do artigo 

3º é constituído pela soma algébrica do resultado 

líquido do exercício e das variações patrimoniais 

positivas e negativas verificadas no mesmo período e 

não reflectidas naquele resultado, determinados com 

base na contabilidade e eventualmente corrigidos nos 

termos deste Código.

Quando os subsídios respeitem a activos depreciáveis 

ou amortizáveis, deve ser incluída no lucro tributável

uma parte do subsídio atribuído, independentemente 

do recebimento, na mesma proporção da depreciação 

ou amortização calculada sobre o custo de aquisição 

ou de produção, sem prejuízo do disposto no n.º 2;



Diferenças de Câmbio – Art. 

23

1 — Consideram-se gastos os que comprovadamente sejam 

indispensáveis para a realização dos rendimentos sujeitos a 

imposto ou para a manutenção da fonte produtora, 

nomeadamente 

c) De natureza financeira, tais como juros de capitais 

alheios aplicados na exploração, descontos, ágios, 

transferências, diferenças de câmbio, gastos com 

operações de crédito, cobrança de dívidas e emissão de 

obrigações e outros títulos, prémios de reembolso e os 

resultantes da aplicação do método do juro efectivo aos 

instrumentos financeiros valorizados pelo custo 

amortizado;

l) Menos-valias realizadas;



Questões:

- Só são aceites fiscalmente as diferenças de 

câmbio quando haja pagamentos? Distinto 

dos juros? São as diferenças de câmbio 

menos-valias latentes?

- São as diferenças de câmbio em 

participações financeiras apropriadas via 

método da equivalência patrimonial?

- Na alienação de participadas em países com 

divisas diferentes do euro, como fazer, caso 

diferenças de câmbio acumuladas ainda não 

tenham sido relevantes fiscalmente?

- E na redomiciliação de entidades com 

empréstimos em moeda estrangeira?



• Muito Obrigado


