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DESABAFO E SINAL DE ESPERANÇA

O desabafo….
Estamos cansados após estes dois anos 
de pandemia que tanto nos fragilizou, nos 

debilitou e nos deixou completamente esgotados! 

Não é fácil capitanear uma associação como a 
nossa, recusando sempre o mediatismo que o cargo 
implica. 

Não é fácil.  O exercício dos cargos diretivos consome 
muito tempo, muito esforço e muita dedicação. A 
direção não é remunerada. Todos os elementos da 
direção, tal como os associados, têm que lutar para 
manter as suas empresas, num exigente esforço 
de equilíbrio de tempo. Também nós lutamos 
contra todas as adversidades com que se debatem 
os nossos associados, desde a concorrência 
desleal ao baixo valor das avenças, a dificuldade de 
cobrança e as cada vez maiores exigências legais 
e administrativas, nomeadamente por parte da AT, 
impostas sem prévia consulta de quem tem de as 
cumprir!

Isto cansa. Por muito que tentemos alterar esta 
realidade, é muito moroso, desgastante e, muitas 
vezes, leva ao desânimo.

Os desabafos dos associados também são nossos! 
Partilhamos todas as dificuldades, todas as angústias 
e todas as desmotivações!

Por tudo isto estamos cansados, como todos vós.

Mas o desabafo também traz ESPERANÇA. Uma 
grande esperança, motivadora.

Continuamos aqui. A dar o nosso melhor.  
A dar tudo a troco do puro associativismo.  

EDITORIAL

A tentar chegar a todas as necessidades e 
solicitações dos nossos associados. É esse o nosso 
foco. É a isso que tentamos responder.

Ao longo dos 34 anos da nossa Associação, a 
nossa conduta foi sempre clara, simples e honesta: 
satisfazer as necessidades dos nossos associados, 
trilhando o nosso caminho, por nós próprios. Muitas 
vezes no silêncio das dificuldades e das pedras 
colocadas no trilho, mas sempre transparentes com 
os associados.

Quando julgado necessário, encaminhamos as 
solicitações dos associados para as instâncias 
públicas no sentido de encontrar a melhor solução.

Não competimos, não nos engrandecemos. Apenas 
gerimos a nossa “casa”.

O Consultório técnico procura esclarecer e orientar a 
solução das dúvidas colocadas pelos associados, e 
muitas são, sem limite de questões e com resposta 
em curto prazo.

Os livros técnicos editados pela APECA constituem 
um precioso instrumento de consulta, esclarecimento 
e busca de soluções para as dúvidas inerentes ao 
exercício profissional com que nos debatemos.

As Formações constituem outro pilar importante 
da Associação e dos seus associados, essenciais 
às necessidades legais de formação e do exercício 
profissional competente.

Entretanto prosseguem as negociações do Contrato 
Coletivo de Trabalho, que não têm sido nada fáceis.

No entanto, dada a diversidade de opiniões dos Srs. 
Associados, não é fácil e nem sempre é possível 
satisfazer os pedidos e sugestões que nos chegam 
e que muito agradecemos.
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Fruto do novo normal em que nos encontramos, 
consequente à situação de pandemia, há 
necessidade de renovação de procedimentos, 
por forma a ir de encontro às novas necessidades 
colocadas pelos associados:

• Uns pedem formações presenciais enquanto 
outros pretendem que sejam em sistema zoom;

• Há quem pretenda continuar a receber os 
manuais da formação em formato físico e outros 
desmaterializado;

• Há quem goste de um formador e há quem 
goste de outro.

Estas e outras questões servem apenas para 
sublinhar que todas as sugestões que nos chegam 
são analisadas, ponderadas e discutida a sua 
viabilidade, no âmbito da generalidade das opiniões 
dos associados.

A nossa Associação existe pelos associados e para 
os associados e, como tal, é necessário encontrar 
um equilíbrio de forma a satisfazer a maior parte das 
solicitações, o que, compreenderão, não é fácil.

Desta forma e na tentativa de, na medida do possível, 
chegar a todas as solicitações que nos chegam, 
temos várias reestruturações procedimentais em 
curso:

• Temos, nos nossos planos, formações mistas: 
presenciais, com a opção de participação em 
direto (zoom);

• Opção de recebimento dos manuais da 
formação em papel ou em pdf;

• Reestruturação da página da APECA, em 
melhoria permanente;

• Criação de uma App com várias funcionalidades; 
• Como foi oportunamente comunicado, foi 

comprado um novo espaço, contíguo à sede, 
o que irá proporcionar um melhor serviço aos 
associados.

A direção da APECA continua a esforçar-se, quantas 
vezes em prejuízo pessoal e profissional, no sentido 
da satisfação das necessidades dos associados.

O Novo Boletim, em formato de papel, está de volta.

Vamos tentar que este meio de comunicação e 
informação aproxime mais a direção e os associados.

Estamos cansados, mas com esperança no futuro! E 
estamos com força!

Vamos continuar aquele que sempre foi o nosso 
caminho. Para tanto, queremos continuar a contar 
com o vosso apoio e colaboração. Venham até nós. 
Estamos cá para vos atender, ouvir e, na medida do 
possível, orientar, solucionar e encaminhar.

A APECA faz 34 anos no dia 21 de Maio.  
A APECA é de todos. Estamos todos de parabéns. 

21 de maio de 2022 - APECA - 34 anos

A Presidente da Direção,
Paula Santos
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CONTABILISTAS CERTIFICADOS
LEGITIMIDADE DA SUA INTERVENÇÃO 
NO PROCEDIMENTO 
E PROCESSO TRIBUTÁRIOS¹

Entre outros actos, a consulta jurídica, 
a elaboração de contratos e a prática 
de actos preparatórios tendentes à 

constituição, alteração ou extinção de negócios 
jurídicos, designadamente os praticados junto 
de conservatórias e cartórios notariais, são actos 
próprios dos advogados e solicitadores, sob pena 
de exercício de procuradoria ilícita criminalmente 
punível com pena de prisão até um ano ou com pena 
de multa até 120 dias – Cfr. Art.ºs 1.º, n.º 5, e 7.º da 
Lei n.º 49/2004, de 24 de Agosto. 

Assim e para nos focarmos nas empresas de 
contabilidade e nos contabilistas certifi cados, 
entre outros actos e em representação dos seus 
clientes, não lhes são permitidos a elaboração de 
contratos, de trabalho ou de outra natureza, os 
procedimentos inerentes à cessação de contratos 
de trabalho, nomeadamente a instrução de 
processos disciplinares, os procedimentos inerentes 
ao despedimento colectivo, extinção do posto 
de trabalho ou por inadaptação superveniente e 
acordos de cessação de contratos de trabalho.

No passado recente, foi atribuída aos contabilistas 
certifi cados a responsabilidade pela supervisão dos 
actos declarativos para a Segurança Social e para 
efeitos fi scais relacionados com o processamento 
de salários, com base nos dados fornecidos pelos 
seus clientes por cujas contabilidades fossem 
responsáveis, o que foi abolido pelo Dec.-Lei 
n.º 139/2015, de 07 de Setembro.

Apesar disso, o contabilista certifi cado manteve, 
e mantem, o direito de obter dos serviços da 
AT e da Segurança Social todas as informações 
necessárias inerentes ao exercício das suas 
funções e relacionadas com as entidades por cujas 
contabilidades sejam responsáveis. Como goza do 
direito de atendimento preferencial nos serviços 
da AT e da Segurança Social, mediante exibição 
da cédula profi ssional – Art.º 69.º, n.ºs 3 e 4, do 
Estatuto da OCC. Se goza deste direito é porque lhe é 
reconhecido também o direito de tratar de assuntos 
dos seus clientes junto da AT e da Segurança Social, 
nomeadamente o cumprimento do dever declarativo 
e procedimentos inerentes. Basta ter em conta 
todo o trabalho desenvolvido pelas empresas de 
contabilidade nos processos de apoio às empresas 
inerentes à situação de pandemia do Covid-19 para 
se perceber o seu mérito e efi cácia, apesar de todas 
as dúvidas e constrangimentos então existentes.

Naturalmente que actos de constituição e alteração 
de contratos de sociedade ou de outra natureza, 
consequentes registos nas conservatórias do 
registo comercial ou quaisquer outros actos de 
natureza contratual ou registral são da competência 
exclusiva de advogados e solicitadores.

Isto posto, o Art.º 1.º, n.º 5, al. c), da Lei n.º 49/2004, 
já citada, considera como actos próprios dos 
advogados e solicitadores o exercício do mandato 
no âmbito da reclamação ou impugnação de actos 
administrativos ou tributários.

Albano Santos

Advogado, Formador, 
Consultor

COM ESTE TEXTO PRETENDE O AUTOR ALERTAR PARA OS CASOS DE PROCURADORIA E 
ESCLARECER OS CC SOBRE A CORRECTA INTERPRETAÇÃO DO ARTº 10º, Nº 2, AL. B), DO 
EOCC, POR FORMA A EVITAR POSSÍVEIS INCÓMODOS E SURPRESAS DESAGRADÁVEIS, 
DECORRENTES DA SUA ERRADA APLICAÇÃO.
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Todavia, esta norma legal tem de ser conjugada com 
o disposto no Art.º 10.º, n.º 2, al. b), do Estatuto 
da OCC, nos termos do qual os contabilistas 
certificados podem intervir, em representação dos 
sujeitos passivos por cujas contabilidades sejam 
responsáveis, no procedimento administrativo 
tributário e no processo judicial tributário, até ao 
limite de dez mil euros, no âmbito de questões 
relacionadas com as suas competências específicas. 
O valor de dez mil euros, correspondente ao dobro da 
alçada dos tribunais tributários de primeira instância, 
justifica-se pelo facto de, até esse valor, não ser 
legalmente obrigatória a intervenção de advogado.
Esta norma veio alargar as competências específicas 
dos contabilistas certificados. Importa, no entanto, 
interpretar esta disposição legal e conjugá-la com as 
disposições legais que lhe são inerentes.

Desde logo, importa salientar que a citada disposição 
legal limita a competência do contabilista certificado 
ao procedimento tributário e ao processo tributário.

Ora, o procedimento tributário está definido no  
Art.º 44.º do CPPT e no Art.º 54.º da LGT, incluindo, 
essencialmente, a reclamação graciosa e o recurso 
hierárquico, seja ele necessário, como pressuposto 
obrigatório da impugnação judicial, ou facultativo.
Por sua vez, o processo tributário inclui, no essencial, 
a impugnação judicial e a oposição à execução – 
Art.º 97.º do CPPT.

Quer no procedimento gracioso, quer no processo 
tributário, o valor processual relativo à intervenção 
dos contabilistas certificados, em representação 
dos sujeitos passivos, está limitado a dez mil euros, 
valor a partir do qual é obrigatória a constituição de 
advogado.
Isto significa que a intervenção do contabilista 
certificado, em representação dos seus clientes, 
está vedada a qualquer outro tipo de processos, 
nomeadamente processos de contraordenação, 
mesmo que de natureza fiscal e, muito menos, de 
qualquer outra natureza, nomeadamente laboral.

Importa ainda esclarecer que a representação, 
pelo contabilista certificado, nos procedimentos e 

processos tributários, de valor até dez mil euros, 
terá de ser formalizada por procuração a seu favor, 
emitida pelo sujeito passivo, conforme resulta do 
disposto no Art.º 5.º, n.º 1, do CPPT e Art.º 1178.º do 
Código Civil.
Esclarece-se ainda que a legitimidade da 
representação, pelo contabilista certificado, nos 
procedimentos e processos de natureza tributária, 
está condicionada, não só ao valor do processo 
(10.000,00€) como também às questões 
relacionadas com as suas competências específicas, 
o mesmo é dizer que a intervenção processual do 
contabilista certificado está limitada às matérias da 
contabilidade e da fiscalidade.

Acresce também que é necessário conjugar o acima 
citado Art.º 10.º, n.º 2, al. b), do Estatuto da OCC com 
o Art.º 5.º, n.º 2, do CPPT, segundo o qual o mandato 
tributário só pode ser exercido por advogado 
ou solicitador quando se suscitem ou discutam 
questões de direito perante a administração 
tributária em quaisquer petições, reclamações ou 
recursos.
Isto significa que, nos casos em que se discutam 
apenas questões de direito, seja no procedimento 
ou no processo tributário, o contabilista certificado 
não tem legitimidade para representar o sujeito 
passivo seu cliente, independentemente do valor do 
processo.

Com efeito, o já citado Art.º 10.º, n.º 2, al. b), do 
Estatuto da OCC expressamente excepciona que 
a representação do contabilista certificado apenas 
é possível até ao limite a partir do qual, nos termos 
legais, é obrigatória a constituição de advogado. 
E, face ao também citado Art.º 5.º, n.º 2, do CPPT, 
estando em causa apenas a discussão de questões 
de direito, é obrigatória a intervenção de advogado 
mesmo nos procedimentos e processos tributários 
de valor inferior a dez mil euros.

E, por exemplo, na fase recursiva, em que apenas 
se discutem questões de direito, qualquer que seja 
a matéria, e mesmo que de valor inferior a dez mil 
euros, não é legalmente admissível a representação 
pelo contabilista certificado, conforme foi julgado 
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no Acórdão do STA, de 16/03/2017, proferido pela 
2.ª Secção, no Proc. n.º 0318/17. A representação 
em Juízo nos tribunais superiores, qualquer que seja 
a matéria, cabe em exclusivo a advogados, sendo 
obrigatória a sua constituição na fase de recurso. O 
que signifi ca que qualquer petição de recurso judicial 
terá de ser subscrita por advogado, sob pena de não 
aceitação do recurso – Art.º 40.º, n.º 1, do Código do 
Processo Civil e Art.º 6.º, n.º 1, do CPPT.

Isto signifi ca que os poderes de representação 
procedimental ou processual tributários atribuídos 
pelo Art.º 10.º, n.º 2, al. b), do EOCC deverão ser 
usados com a necessária parcimónia, no âmbito 
do seu enquadramento legal e interpretativo, sob 
pena de o contabilista certifi cado exorbitar a sua 
legitimidade e, consequentemente, ocorrer a perda 
do processo por falta de legitimidade processual. 
Além de que o exercício do mandato, nomeadamente 
no processo tributário, exige o conhecimento das 
regras processuais, cujo incumprimento pode 
implicar a perda de causa. 
Isto sem prejuízo de o contabilista certifi cado 
poder ser civilmente responsabilizado pelo cliente 

pelas consequências inerentes ao eventual 
indeferimento do procedimento tributário ou à 
perda da causa tributária por ilegitimidade da sua 
representação ou por desconhecimento das regras 
processuais. O cliente que hoje erige uma estátua ao 
contabilista certifi cado, amanhã cava a sua sepultura 
indemnizatória. E todos conhecem exemplos destes 
procedimentos. 
Como alguém dizia, “o cliente é o nosso maior 
inimigo”.

A competência atribuída pelo já repetidamente 
citado Art.º 10.º, n.º 2, al. b), do EOCC pode traduzir-
-se num presente envenenado, caso não seja 
exercida dentro dos limites da lei, criteriosamente 
interpretada, e com cumprimento dos requisitos 
processuais legalmente aplicáveis.

Diz o nosso Povo, na sua sabedoria, 
“cada macaco, no seu galho” ou, 
recitando o Evangelho, “a César o 
que é de César e a Deus o que é de 
Deus”.

1 Nota: Artigo escrito sob o anterior acordo ortográfi co

Tel: 224 223 014 www.cbcportonorte.pt
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11 - INTRODUÇÃO

No nosso regime fi scal a relação jurídica 
tributária, tal como se confi gura no artigo 18.º 
da Lei Geral Tributária (LGT), é constituída 

pelo sujeito ativo - Estado, e outras entidades de 
direito público, que no seu exercício das funções atua 
sobre o sujeito passivo - o contribuinte - exigindo-
-lhe o cumprimento da obrigação jurídica que surge 
com o facto tributário. 

A exigência no cumprimento da obrigação jurídica 
de pagar o imposto, por regra, incide sobre o sujeito 
passivo titular da capacidade contributiva, do 
rendimento ou da riqueza, já que é relativamente 
a ele que se concretizam os pressupostos do facto 
tributário que conduziram à liquidação dos impostos 
e à constituição da dívida. 

Todavia, por vezes, a lei faz recair essa obrigação 
sobre quem não se verifi caram os pressupostos de 
que depende o nascimento da dívida tributária, que 
passa a assumir a posição do verdadeiro devedor, 
se o originário devedor não cumprir a respetiva 
obrigação, razão pela qual vão ser chamados 
a responder terceiros, que uma vez verifi cados 
determinados pressupostos, se transformam em 
sujeitos passivos à luz do n.º 3 do artigo 18.º da LGT. 

Assim, todo aquele a quem a lei impõe o cumprimento 
da prestação tributária é qualifi cado como sujeito 
passivo quer a título originário – contribuinte - quer 

como devedor não originário – responsável - cujo 
chamamento ocorre, genericamente, nos termos do 
artigo 22.º e seguintes da LGT, para o cumprimento 
da dívida alheia.

2 - RESPONSABILIDADE GERAL 
DOS GERENTES

De conformidade com o disposto no artigo 252.º 
do Código das Sociedades Comerciais (CSC), a 
vinculação das sociedades por quotas é feita por um 
ou mais gerentes, podendo ser escolhidos de entre 
pessoas singulares estranhas à sociedade, desde 
que tenham plena capacidade jurídica.
Os gerentes respondem para com os credores 
da sociedade se for provado que o património se 
tornou insufi ciente para a satisfação dos respetivos 
créditos, pela inobservância culposa das disposições 
legais ou contratuais a que estava obrigado (artigo 
78.º do CSC).

A gerência é, por força da lei e salvo casos excecionais, 
o órgão da sociedade criado para lhe permitir atuar no 
comércio jurídico, criando, modifi cando, extinguindo, 
relações jurídicas com outros sujeitos de direito. 
Estes poderes compreendem tantas relações 
jurídicas quantas abranja a capacidade da sociedade 
(cfr. objeto social), com a simples exceção dos casos 
em que as deliberações dos sócios produzam efeitos 
externos.

A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA 
SUBSIDIÁRIA

António Rosa Oliveira

Consultor Fiscal, 
Direito

A RESPONSABILIDADE PELAS DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS É MOTIVO DE GRANDE 
PREOCUPAÇÃO, PRINCIPALMENTE PARA OS ADMINISTRADORES OU GERENTES DE 
FACTO QUANDO AS EMPRESAS, POR CARÊNCIAS FINANCEIRAS OU OUTRAS, DEIXAM 
DE CUMPRIR VOLUNTARIAMENTE COM AS SUAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E À SEGURANÇA 
SOCIAL.
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O gerente goza de poderes representativos e de 
poderes administrativos face à sociedade, ou seja, se 
o ato em causa tem apenas efi cácia interna, estamos 
perante poderes de administração ou gestão. Se 
o ato tem efi cácia sobre terceiros, verifi ca-se o 
exercício de poderes de representação.

3 - RESPONSABILIDADE DOS 
MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 
PELAS DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DA 
SOCIEDADE

A responsabilidade tributária abrange a totalidade da 
dívida tributária, os juros e demais encargos legais 
e recai, por norma, sobre os sujeitos passivos que 
lhe deram origem. Contudo, para além dos sujeitos 
passivos originários, a responsabilidade tributária 
pode abranger solidária ou subsidiariamente outras 
pessoas, ainda que a regra seja, salvo determinação 
em contrário, a responsabilidade subsidiária, cfr. 
artigo 22.º, n.º 2 e n.º 3 da LGT.

Refi ra-se ainda que todos os administradores, 
diretores e gerentes que exerçam, ainda que 
somente de facto, funções de administração ou 
gestão em pessoas coletivas, se incluem no âmbito 
subjetivo da responsabilidade tributária subsidiária.

A responsabilidade subsidiária dos gerentes ou 
pessoas que exerçam funções equiparadas, em 
pessoas coletivas, ainda que somente de facto, está 
prevista no artigo 24.º da LGT, n.º 1:

a. Pelas dívidas tributárias cujo facto 
constitutivo se verifi cou no período de 
exercício do seu cargo ou cujo prazo legal 
de pagamento terminou depois deste.

Em ambos os casos, o ónus da prova 
de que o património da sociedade se 
tornou insufi ciente para a satisfação 
da dívida por ato culposo do gerente, 
corre por conta da Autoridade 
Tributária (AT);

b. Pelas dívidas tributárias cujo prazo legal de 
pagamento terminou no exercício do cargo 
societário de gerente:

Neste caso haverá inversão do ónus 
da prova contra o gerente, sendo ele 
quem tem de provar que não lhe foi 
imputável a falta de pagamento.

Essa responsabilização concretizada através 
da reversão da execução fi scal, e depende da 
verifi cação da inexistência de bens penhoráveis do 
devedor originário ou da fundada insufi ciência do 
património do devedor para a satisfação da dívida 
exequenda e acrescido, cfr. artigos 23.º, n.º 1 da LGT 
e 153.º, n.º 2 do CPPT, desde que dentro do prazo 
legal de prescrição das dívidas tributárias.

Ao abrigo desse regime é pressuposto da 
responsabilidade subsidiária o exercício de facto da 
gerência, cuja prova impende sobre a AT enquanto 
entidade que ordena a reversão da execução.

Note-se que a doutrina e a jurisprudência tem 
vindo a ser uniforme no sentido de entender que 
mesmo em presença de procuração passada a favor 
de um terceiro, o administrador ou gerente exerceu a 
gerência de facto, ainda que não tenha tido qualquer 
intervenção pessoal na vida da empresa, para além 
de nomeação de um procurador para o substituir.

4 - RESPONSABILIDADE 
SUBSIDIÁRIA PELAS MULTAS E 
COIMAS

Nos termos do artigo 8.º do RGIT, os administradores, 
gerentes e outras pessoas que exerçam, ainda 
que somente de facto, são subsidiariamente 
responsáveis pelas multas ou coimas seguintes, 
imputadas à sociedade originária:
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a. Referentes a infrações por factos 
praticados no período do exercício do seu 
cargo ou por factos anteriores quando 
tiver sido por culpa sua que o património 
da sociedade ou pessoa coletiva se tornou 
insufi ciente para o seu pagamento; e ainda

b. Por aquelas devidas por factos anteriores, 
quando a decisão defi nitiva que as aplicar 
for notifi cada durante o período do exercício 
do seu cargo e lhes seja imputável a falta 
de pagamento.

A jurisprudência entende que, independentemente 
de se saber qual destas duas alíneas se aplicada à 
situação em concreto, deve entender-se que face 
ao n.º 1 do artigo 8.° do RGIT, onde não se consagra 
qualquer presunção de culpa, faz recair sobre a AT 
o ónus de, em conformidade com o disposto no 
artigo 74.º, n.º 1 da LGT, provar a culpa do revertido 
na delapidação do património societário, sob pena 
de ilegitimidade do revertido para a execução.

5 - RESPONSABILIDADE PERANTE 
A SEGURANÇA SOCIAL

Relativamente à responsabilidade dos gerentes 
pelas dívidas à Segurança Social aplica-se o disposto 
nas alíneas a) e b) do artigo 24.º da Lei Geral 
Tributária (LGT), por força do disposto na alínea 
a) do artigo 3.º do Código Contributivo.

O regime de responsabilidade em causa concretiza-
-se da seguinte forma:

a. Dívidas à segurança social cujo o facto 
constitutivo tenha ocorrido no período 
da sua gerência, ainda que vencidas 
posteriormente, o gerente responde pelo 
seu pagamento desde que os respetivos 
serviços provem que foi por sua culpa que 
o património social se tornou insufi ciente;

b. Relativamente às dívidas à segurança 
social vencidas no período da sua gerência, 
os gerentes são responsáveis salvo se 
provarem que a falta de pagamento não 
lhes é imputável.

Isto é, nos casos previstos na alínea a), o ónus da 
prova fi ca a cargo da segurança social que terá de 
demonstrar que a inexistência de bens penhoráveis 
do devedor originário e a fundada insufi ciência do 
seu património para satisfação da dívida exequenda 
e acrescida, havendo inversão do ónus da prova, 
fi cando a prova a cargo do revertido, no caso da 
alínea b).

6 - RESPONSABILIDADE 
SUBSIDIÁRIA DOS 
CONTABILISTAS CERTIFICADOS

A efetivação da responsabilidade subsidiária dos 
Contabilistas Certifi cados (CC) pelas dívidas da 
sociedade (artigo 24.º, n.º 3 da LGT), depende da 
alegação e prova da AT de que lhe é imputável facto 
ilícito e de que existe nexo de causalidade entre este 
e os danos.

É de exigir a comprovação da ocorrência de condutas 
violadoras dos deveres funcionais que sejam 
imputáveis ao CC, a título de dolo, de conformidade 
com a alteração introduzida no referido normativo 
pela Lei n.º 7/2021, de 26.02.

Note-se, antes desta alteração, para a 
responsabilização do CC podia bastar condutas 
violadoras dos deveres funcionais imputáveis a 
título de negligência.
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1 - INTRODUÇÃO

Oregime fi scal1 aplicável à afetação de bens 
imóveis do património particular a uma 
atividade empresarial ou profi ssional, bem 

como a desafetação do mesmo tipo de bens da 
atividade, com a consequente transferência para o 
património particular do sujeito passivo, foi alterado 
pela LOE/20212, com efeitos a 01/01/2021.

Simultaneamente a referida Lei consagrou um 
regime transitório que, por opção do sujeito passivo, 
permite a aplicação do regime que vigorou até 
31/12/2020, aos bens imóveis que se encontravam 
afetos à atividade em 01/01/20213.

Em termos declarativos, estas novas regras 
implicaram que os anexos B, C e G da declaração 
modelo 3 relativa a 2021, fossem alterados.
No presente artigo, pretendemos analisar o 
novo regime aplicável desde 01/01/2021, as 
consequências práticas da opção pelo regime 
transitório e as implicações declarativas, de um e de 
outro, salientado o que nos parece serem algumas 
“insufi ciências” por esclarecer.

2 - NOVO REGIME

O regime fi scal aplicável a partir de 01/01/2021, que 
passaremos a designar por “Novo Regime”, traduz-
se, regra geral, pelo não apuramento de qualquer 
rendimento tributável decorrente das transferências 
(afetação e desafetação) de bens imóveis4 entre o 
património particular e a atividade empresarial ou 
profi ssional exercida pelo sujeito passivo.

Trata-se de estabelecer uma neutralidade fi scal para 
estas operações, só ocorrendo o facto tributário, 
com o consequente apuramento de rendimento 
sujeito a tributação, quando se verifi ca a alteração 
da titularidade da propriedade dos imóveis, em 
resultado da sua alienação. Para o efeito, foram 
alterados o artigo 3.º (n.º 2, alínea c), n.º 9 e n.º 
10), o artigo 10.º (n.º 1, alíneas a) e i), n.º 3, alínea 
b), n.º 4, alínea a) e n.ºs 15 e 16), o artigo 29.º, n.º 2, 
o artigo 47.º e o artigo 51.º, n.º 1 do Código do IRS5.
Em síntese, a neutralidade fi scal das operações 
de afetação e desafetação resulta, da alteração 
da alínea a) do nº 1 do artº 10º, que deu origem à 
alínea i) do mesmo número e da alteração da 
alínea c) do nº 2 do artº 3º, ao excecionarem aquelas 

1 Quando nada referido em sentido diferente os artigos invocados referem-se ao Código do IRS
2 Lei nº 75-B/2020, de 31 de dezembro
3 Artº 369º, nº 2 da Lei 75-B/2020, de 31 de dezembro
4 Mantem-se o regime anterior aplicável à afetação e desafetação de bens móveis
5 Artº 364º da Lei nº 75-B/2020, de 31 de dezembro

AFETAÇÃO E DESAFETAÇÃO DE 
BENS IMÓVEIS

António Rui Gonçalves

Economista, Formador

O ENQUADRAMENTO FISCAL EM SEDE DE IRS DA AFETAÇÃO DE BENS IMÓVEIS A UMA 
ATIVIDADE, CONTINUA A SUSCITAR DÚVIDAS QUE IMPORTA ANALISAR.
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operações da possibilidade de originarem mais- 
-valias, respetivamente, na categoria G e na 
categoria B de IRS.
Por sua vez a alteração da alínea b) do nº 3 do  
artº 10º, relativamente ao momento da tributação 
das mais-valias, estabelece que só a posterior 
alienação do imóvel que foi desafeto da atividade dá 
origem à ocorrência do facto tributário.

Por outro lado, este novo regime determina que 
as depreciações ou imparidades, que tenham sido 
aceites para efeitos fiscais, sejam acrescidas para 
efeitos de determinação do rendimento líquido 
da categoria B, em partes iguais, no próprio ano da 
desafetação e em cada um dos 3 anos seguintes6.

A referência às depreciações aceites para efeitos 
fiscais, implica, como a própria norma refere, que 
este acréscimo só ocorra relativamente ao montante 
das depreciações naquelas condições, relativas ao 
período em que o sujeito passivo esteve enquadrado 
no regime da contabilidade organizada. Pode, 
contudo, acontecer que, encontrando-se o sujeito 
passivo enquadrado no regime da contabilidade, 
ocorra uma alteração no enquadramento e na data 
da desafetação do imóvel seja aplicável o regime 
simplificado.

Nesta hipótese, o montante das depreciações 
ou imparidades aceites para efeitos fiscais 
nos exercícios em que o enquadramento foi 
no regime da contabilidade organizada vai ser 
considerado para efeito do rendimento líquido 
da categoria B, determinado de acordo com as 
regras do regime simplificado, devendo para o 
efeito ser declarado no campo 482 do quadro 
4C do anexo B da modelo 3, em partes iguais, no 
ano da desafetação e nos três anos seguintes. 
 

Sobre este acréscimo pode, a nosso ver, colocar-
-se a questão da qual a implicação direta na 
determinação do rendimento líquido e qual a 
sua base legal. Não há dúvida que se trata de um 
acréscimo aos rendimentos brutos7, mas nas regras 
de determinação do rendimento líquido constantes 
do artº 31º, nada é referido quanto à aplicação de 
qualquer coeficiente ou à consideração de aquele 
acréscimo ser efetuado diretamente ao rendimento 
líquido8. 
Por sua vez, nos termos do disposto no nº 11 do  
artº 3º, aquele montante acresce ao valor de 
aquisição para determinação de qualquer mais-valia 
sujeita a imposto. A referência a “qualquer mais- 
-valia” sugere que a sua aplicação ocorre quer 
a mais-valia seja tributada na Categoria B ou na 
categoria G.

Entendemos, contudo, que esta questão deveria 
ser clarificada, dado que, por um lado, tratando-se 
de uma norma constante das regras de incidência 
da categoria B, pode significar que a sua aplicação 
se restringe às mais-valias dessa categoria, por 
outro lado, a referência a “qualquer mais-valia” leva- 
-nos a crer que o mesmo se verifica se a mais-valia 
é tributada na categoria G. Mas, se assim for, como 
entendemos que deve ser, melhor seria prever tal 
possibilidade no artº 51º9 do Código do IRS.

Uma outra caraterística deste novo regime reside 
na impossibilidade dos encargos com a valorização 
dos imóveis suportados nos anos em que estiveram 
afetos a uma atividade empresarial ou profissional 
acrescerem ao valor de aquisição para efeito de 
determinação da mais valia da categoria G, apurada 
quando ocorre a alienação10.

Pensamos que o objetivo desta norma seria impedir 
que os gastos daquela natureza que tivessem sido 

6 Conforme artº 3º, nº 10
7 Conforme título do quadro 4 do anexo B
8 Na nossa opinião deveria ser acautelada norma legal que previsse esse efeito
9 Que prevê os encargos que acrescem ao valor de aquisição
10 Conforme nº 3 do artº 51º aditado pela Lei nº 75-B/2020, de 31 de dezembro. 
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considerados na determinação do rendimento 
líquido da categoria B fossem duplamente deduzidos 
para efeitos fiscais.

No entanto, tal só faz sentido quando o rendimento 
líquido da atividade é determinado de acordo com 
as regras do regime da contabilidade organizada, 
já que no regime simplificado estes gastos não 
foram, especificamente, considerados para o 
efeito11. Donde se conclui que, para os sujeitos 
passivos enquadrados no regime simplificado, os 
encargos com a valorização dos imóveis, não são 
considerados nem na determinação do rendimento 
líquido da categoria B nem no cálculo da mais-valia 
apurada de acordo com as regras da categoria G.

Mas este “Novo Regime”, não quis ou não foi capaz, 
de se desprender totalmente do regime anterior, 
consagrando uma exceção em que, em resultado da 
desafetação de imóveis da atividade e regresso ao 
património particular, pode haver lugar a uma mais- 
-valia tributada de acordo com as regras da categoria B.
É o que se verifica quando a alienação do imóvel, 
ocorre sem que tenham decorridos 3 anos após a 
desafetação 12. 

Em termos declarativos, esta mais-valia é declarada 
no quadro 4E do anexo G da modelo 3, o que, não 
obstante ser uma mais-valia tributada de acordo 
com as regras da categoria B, até nos parece correto, 
na medida em que a norma integra as regras de 
incidência da Categoria G.

Mais estranheza já nos causa a escassez de 
informação constante do referido quadro 4E, para 
que seja possível que a tributação “ocorra de acordo 
com as regras da categoria B”.

Isto porque entendemos que se são aplicáveis as 
regras da categoria B, então o cálculo da mais-valia 
implica que sejam consideradas as especificidades 
desta categoria, nomeadamente, a consideração 
das depreciações mínimas e a não aplicação do 
coeficiente de correção monetária, no regime 
simplificado13 ou das depreciações fiscalmente 
aceites quando o enquadramento é no regime da 
contabilidade organizada14.
Acresce que, no regime simplificado a mais-valia não 
é tributada na totalidade, mas apenas 95% do saldo 
positivo entre as mais e menos-valias é relevante 
para a determinação do rendimento líquido15.

Acontece que no preenchimento do referido quadro 
4E nenhuma destas informações é contemplada, o 
que nos leva a crer que a interpretação16 efetuada 
do disposto no nº 16 do artº 10º, é no sentido 
de assegurar que a mais-valia seja tributada na 
totalidade, isto é, não considerando o englobamento 
de apenas 50% da mais-valia apurada.
Mas se era este objetivo, embora, na nossa opinião, 
tal não decorra da norma legal, melhor seria alterar 
a alínea b) do nº 2 do artº 43º, excluindo a sua 
aplicação a este tipo de mais-valias.

3 - REGIME TRANSITÓRIO

O artº 369º da LOE/2021, estabeleceu um regime 
transitório que nº 1 determina a aplicação do novo 
regime às mais-valias suspensas por força de 
aplicação do regime anterior e, que, no nº 2, permite 
a aplicação do regime anterior, por opção do sujeito 
passivo, relativamente a imóveis que estivessem 
afetos à atividade à data de 01/01/2021.

11 Na nossa opinião, invocar que se trata de gastos contemplados pela via do coeficiente aplicável, não deveria ser 
impeditivo do seu acréscimo ao valor de aquisição
12 Conforme nº 16 do artº 10º
13 Conforme nº 9 do artº 31º
14 Conforme remissão do artº 32º do CIRS para as regras do CIRC
15 Conforme alínea d) do nº 1 do artº 31º do CIRS
16 Veja-se o ponto 5.6 do ofício-circulado nº 20241, 01 de abril de 2022, do Gabinete da SD Geral do IR e das Relações 
Internacionais
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Esta opção tem de ser efetuada na declaração 
modelo 3 referente ao exercício de 2021, devendo, 
para o efeito, ser preenchido o quadro 8B do anexo B, 
quando o enquadramento é no regime simplifi cado 
ou o quadro 7B, se o enquadramento for no regime 
da contabilidade organizada.

Nestes quadros, deve ser indicado se existem ou não 
imóveis afetos à atividade àquela data e, em caso 
afi rmativo, se pretende optar pelo regime anterior. 

Note-se que esta opção só pode ser efetuada na 
declaração modelo 3 referente a 2021.

Na nossa opinião, tendo em conta as constantes 
alterações legislativas e as incertezas de natureza 
conjuntural, esta limitação parece-nos excessiva, 
tanto mais que não vislumbramos motivos que 
devam impedir que a opção seja efetuada no ano em 
qua a desafetação venha a ocorrer17. 

A possibilidade de, aos imóveis que se encontravam 
afetos à atividade em 01/01/2021, ser aplicado um 
dos regimes, o novo regime ou o regime anterior, 
conduz a que deva ser efetuada uma análise em 
termos de economia de imposto, ou seja, de qual 
dos regimes resulta uma carga tributária inferior.

Esta análise tem forçosamente de ser efetuada de 
forma casuística já que as conclusões dependem de 
alguns aspetos concretos, como sejam, (1) a natureza 
do imóvel ser habitacional ou não habitacional, (2) do 
fi m que lhe é dado quando ocorre a desafetação, no 
sentido de saber se origina rendimentos da categoria 
F ou não, (3) do enquadramento da atividade no 
regime simplifi cado ou no regime da contabilidade 
organizada, (4) de a eventual alienação ocorrer antes 
ou após decorridos 3 anos desde a desafetação, (5) 
da realização de obras de valorização dos imóveis no 
âmbito da atividade.

4 - QUESTÕES PRÁTICAS

Sem a pretensão de sermos exaustivos, nos 
exemplos práticos que se seguem procuraremos 
evidenciar o efeito concreto da aplicação de cada um 
dos regimes.

Exemplo 1

Admitamos os seguintes dados para um 
sujeito passivo que exerceu a atividade de 
alojamento local entre 2012 e abril de 2021, 
com enquadramento no regime simplifi cado, 
utilizando para o efeito um imóvel que fazia 
parte do seu património particular desde 
2005:

Valor de Aquisição em 2005 – 80 000
Valor de mercado em 2012 – 100 000
Valor de mercado em abril de 2021 – 120 000
Alienação em dezembro de 2021 por 
200 000

Aplicando o regime anterior
Cálculo da MV (cat. G) suspensa:
MV = 100 000 – 80 000 x 1,1318  = 9 600
9 600 x 50% = 4 800

Cálculo da MV (cat. B) na desafetação:
MV = 120 000 – (100 000 – 16 87519) = 36 875
36 875 x 0,95 = 35 031,25

Cálculo da MV na venda em dezembro de 
2021:
MV= 200 000 – 120 000 = 80 000
Rendimento englobado = 4 800 + 35 031, 25 + 
40 000 = 79 831,25

17 Esperamos que este entendimento venha a ser acautelado em futura alteração legislativa
18 Portaria nº 401/2012, de 6 de dezembro
19 Depreciações mínimas dos anos de 2012 a 2020 sobre o valor da afetação expurgado do valor do terreno, ou seja, 75 
000 x 2,5% x 9
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Regime Novo

1. Nas operações de afetação e 
desafetação não se apura qualquer 
rendimento

2. A mais valia apurada na alienação 
do imóvel em dezembro é tributada 
na totalidade20, porque decorreram, 
menos de 3 anos após a desafetação.

MV= 200 000 – 80 000 = 120 000 

Conclusão: A opção pelo regime antigo 
mostra-se mais favorável.

Exemplo 2

Aplicando o regime antigo, a MV suspensa 
e a MV apurada na categoria B mantinham o 
valor.

No cálculo da MV da alienação do imóvel, 
teríamos que considerar o coefi ciente 
de correção monetária, que por não ser 
conhecido a esta data, vamos admitir que é 
1,02.
MV= 200 000 – 120 000 x 1,02 = 77 600
MV a englobar = 77 600 x 50% = 38 800

Aplicando o novo regime e admitindo o 
coefi ciente de correção monetária de 1,25 
(com referência ao ano de aquisição de 2005), 
teríamos
MV= 200 000 – (80 000 x 1,25) = 100 000
MV a englobar 100 000 x 50% = 50 000

Conclusão com estes pressupostos a 
aplicação do novo regime conduz a uma 
menor tributação.

Recorde-se que se, por hipótese, admitirmos 
que o sujeito passivo em 2020 suportou 
encargos de valorização do imóvel de, p.ex. 
5 000, este valor não vai ser considerado no 
cálculo da mais-valia na alienação, por força 
do disposto no nº 3 do artº 51º.

Exemplo 3

Mantendo os pressupostos do exemplo 
anterior, mas admitindo complementarmente, 
que o imóvel após a desafetação originou 
rendimentos da categoria F (arrendamento) 
durante cinco anos.

Porque se trata de um imóvel habitacional, 
no regime antigo não há a consideração da 
mais-valia suspensa nem da mais valia pela 
desafetação21, o que signifi ca, que a aplicação 
de qualquer um dos regimes conduz ao 
mesmo resultado fi scal.

20 De acordo com a interpretação constante do ofi cio-circulado nº 20 241, a que se fez referência, a MV é tributada na 
totalidade e calculada sem aplicação de coefi ciente de correção monetária ao valor de aquisição, porque se aplicam 
regras da categoria B e o enquadramento era no regime simplifi cado
21 Conforme nº 15 do artº 10º e nº 9 do artº 3º, na redação em vigor até 31 de dezembro de 2020, aplicável por força do 
regime transitório do nº 2 do artº 369º da Lei nº 75-B/2020  

Com os mesmos dados do exemplo anterior, 
mas admitindo que a alienação do imóvel 
ocorreu em dezembro de 2026, ou seja, mais 
de 3 anos após a desafetação.

Valor total a englobar em 2026 = 4 800 + 35
 031,25 + 38 800 = 78 631,25
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Exemplo 4

Considerando os dados do exemplo 1, mas 
admitindo o enquadramento no regime da 
contabilidade organizada.

Aplicação do regime antigo

MV suspensa a englobar = 4 800
MV da desafetação = 120 000 – (100 000 – 
33 75022) x 1,0323 = 33 875
MV da alienação = 200 000 – 120 000 = 80 
000 x 50% = 40 000
Valor total a englobar = 4 800 + 33 875 + 40 
000 = 78 675

Aplicação do regime novo

Neste regime as depreciações que foram 
aceites para efeitos fi scais (33 750) acrescem 
para determinação do rendimento líquido24. 
Este acréscimo é efetuado na totalidade 
no ano de 2021, dado que é referido que 
o sujeito passivo cessou a atividade.

Por outro lado, o mesmo valor acresce ao valor 
de aquisição para cálculo da mais-valia25.

MV = 200 000 – (80 000 + 33 750)  = 86 
25026
Valor total a englobar = 86 250 + 33 750 = 120 
000

Também nesta situação a opção pelo regime 
antigo mostra-se mais favorável, apesar de, 
no caso do sujeito passivo, ter continuado 
com o exercício da atividade o montante do 
acréscimo das depreciações ser tributado em 
partes iguais ao longo de 4 anos.

Como inicialmente referimos procuramos dar conta 
de algumas dúvidas, conscientes de que outras 
podiam ser abordadas, ainda assim esperamos 
contribuir para um melhor conhecimento das 
implicações da aplicação do novo regime ou do 
regime transitório às operações de afetação e 
desafetação de imóveis.

22 Depreciações à taxa máxima de 5%, sobre 75% do valor da afetação
23 Portaria 220/2021, de 22 de outubro
24 Conforme nº 10 do artº 3º
25 Conforme nº 11 do artº 3º
26 Ver o referido na nota 20
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1 - O FIM DAS DECLARAÇÕES 
DE SUBSTITUIÇÃO DURANTE OS 
ATOS INSPETIVOS

Entrou em vigor no passado dia 1 de janeiro 
de 2022, as alterações introduzidas pela 
referida lei que, de alguma forma vão alterar 

os procedimentos de regularização a efetuar pelos 
sujeitos passivos que sejam objeto de atos inspetivos 
levados a cabo pelos Serviços de Inspeção Tributária, 
e cujos procedimentos inspetivos sejam iniciados a 
partir daquela data.

Desde logo constitui uma alteração signifi cativa, nos 
termos do artº 28º do RCPITA, o facto de o sujeito 
passivo inspecionado, estar inibido de apresentar 
declarações tributárias de substituição, relativas a 
factos compreendidos no âmbito e extensão do 
procedimento inspetivo credenciado por ordem de 
serviço, desde o início do procedimento inspetivo até 
à sua conclusão.
Com efeito, o artº 58º do RCPITA agora alterado, 
vem referir-nos qual o novo procedimento a utilizar 
pelo sujeito passivo inspecionado, após notifi cado 
do projeto de conclusões do relatório, para proceder 
no todo ou em parte, à regularização voluntária da 
sua situação tributária.

De referir que, existem quanto à sua natureza, ações 
inspetivas de natureza externa e interna, sendo certo 
que, este novo procedimento aplicar-se-á em ambas 

as situações, o que provocará naturalmente no caso 
das Ordens de Serviço Internas, a obrigatoriedade 
de a A.T. notifi car o sujeito passivo do seu início.  

2 - REQUERIMENTO AO DIRIGENTE 
DO SERVIÇO COMPETENTE

Repousa este ato de vontade do sujeito passivo de 
regularizar a sua situação tributária, no teor de um 
requerimento, a apresentar no prazo concedido para 
a audição prévia, (nº 2 do artº 58º do RCPITA), com a 
identifi cação das correções constantes do projeto de 
relatório que pretende regularizar.
Ora, convém relembrar que, nos termos do nº 2 
do artº 60º do RCPITA, o prazo para o exercício do 
direito de audição pela entidade inspecionada, será 
fi xado entre 15 e 25 dias, devendo este prazo ser 
ampliado para 30 dias, caso as correções incluam a 
aplicação da cláusula geral antiabuso constante do 
nº 2 do artº 38º da L.G.T.

3 - REUNIÃO DE REGULARIZAÇÃO 

Para o efeito foi aditado ao RCPITA., o artº 58º A, 
onde, na presença do sujeito passivo, ou mandatário 
com poderes especiais para o efeito, do inspetor (es) 
tributário(s) e do dirigente do serviço competente 
para o procedimento de inspeção, será levada a efeito 

Alterações introduzidas pela Lei nº 7/ 2021 de 26 de fevereiro

O REGIME COMPLEMENTAR DO 
PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO 
TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA (RCPITA)

Carlos Balreira

Consultor Fiscal

O PRESENTE ARTIGO TEM POR OBJETIVO DAR A CONHECER O NOVO PROCESSO DE 
REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, APLICÁVEL AOS PROCEDIMENTOS INSPETIVOS INICIADOS 
APÓS 1/1/2022.
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uma reunião na sequência do referido requerimento, 
com o objetivo de definir os exatos termos em que a 
regularização se deve concretizar, designadamente 
quais as obrigações declarativas a cumprir, com o 
respetivo detalhe e valor.  

4 - PRAZO PARA A REALIZAÇÃO 
DA REUNIÃO

A reunião, conforme o nº 2 do artº 58ºA do referido 
diploma, deverá ter lugar num prazo máximo de 15 
dias após a entrada do requerimento, devendo o 
sujeito passivo alvo do ato inspetivo, indicar 2 datas 
alternativas e qual o meio de contacto preferencial.

5 - FALTA DE COMPARÊNCIA DO 
SUJEITO PASSIVO INSPECIONADO

Fixada a data da reunião pela A.T., valerá como 
desistência do pedido de reunião a não comparência 
do sujeito passivo inspecionado ou de quem 
legalmente o represente (nº 3 do artº 58ºA do 
RCPITA).

6 - TERMOS DA REGULARIZAÇÃO 
E PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO

Cumpre aqui referir que, o legislador no nº 4 do artº 
58º A do RCPITA, não fala em “acordo, nos termos 
da lei”, à semelhança do que acontece no pedido de 
revisão da matéria coletável e no seu procedimento, 
a que se referem os artºs 91º e 92º da L.G.T., mas sim 
em “termos da regularização” que serão reduzidos 
a escrito, assinado conjuntamente pelo dirigente 
do serviço competente e pelo sujeito passivo 
inspecionado ou por quem o represente, devendo 
este proceder voluntariamente ao cumprimento das 
obrigações dele constantes no prazo de 15 dias após 
a realização da reunião.

7 - DOCUMENTO DE 
REGULARIZAÇÃO A ENTREGAR 
AO CONTRIBUINTE

Será com um documento de regularização a 
entregar ao sujeito passivo inspecionado que, ao 
ser submetido na Área do Portal das Finanças, se 
concretizarão as regularizações contidas no mesmo, 
pressupondo obviamente o seu pagamento, caso 
seja essa a situação final.

Também nesta fase, não existirão quaisquer 
declarações de substituição a apresentar pelo 
sujeito passivo inspecionado, com a finalidade de 
concretizar as regularizações contidas no aludido 
documento.

Neste documento de regularização, contendo as 
regularizações a efetuar, o sujeito passivo deverá 
ser expressamente informado do benefício do 
pagamento voluntário das coimas e dos requisitos 
legais de que depende a sua efetivação.
 

8 - PRECLUSÃO DO DIREITO A 
SINDICAR A LEGALIDADE DAS 
CORREÇÕES

Uma das consequências perniciosas das reuniões 
de regularização, consta do n.º 6 do art.º 58.º-A do 
RCPITA, cuja inconstitucionalidade poderá mais cedo 
ou mais tarde ser suscitada, por eventual violação 
do direito a uma tutela judicial efetiva, quando refere 
que:

 “a assinatura pela entidade inspecionada 
ou por quem a legalmente represente do 
documento de regularização, preclude o 
direito desta de sindicar a legalidade das 
correções projetadas objeto do documento 
assinado, caso a entidade inspecionada 
proceda à regularização no prazo previsto no 
n.º 4” daquele diploma.
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De referir ainda que, do documento de regularização 
a entregar ao sujeito passivo inspecionado, deve 
expressamente constar o efeito preclusivo previsto 
no nº 6 do referido normativo. 

9 - CONCLUSÃO DO 
PROCEDIMENTO INSPETIVO

Convém relembrar que, nos termos do nº 1 do 
artº 62º do RCPITA, a conclusão do procedimento 
inspetivo é efetuada através da notificação do 
relatório final, onde são elencados um conjunto 
de factos detetados e a sua qualificação jurídico-
tributária.

Passará a constar do teor do relatório final, em 
conformidade com a alínea n) agora alterada, “A não 
regularização ou a regularização parcial da situação 
tributária no documento de regularização, nos 
termos do disposto no nº 5 do artº 58ºA do RCPITA”

Também se passará a fazer referência no relatório 
final, a ocorrência do pedido de regularização 
tributária previsto no artº 58º do RCPITA. (nº 4 do  
artº 62º do RCPITA)

10 - NOTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO 
FINAL

Constitui também uma novidade emergente das 
alterações preconizadas pela lei nº 7/2021 de 26 
de fevereiro, ao artº 62º do RCPITA, a possibilidade 
de a notificação do relatório final por parte da A.T., 
ser efetuada por transmissão eletrónica de dados, 
através do serviço público de notificações associado 
à morada digital única, da caixa postal eletrónica 
ou na área reservada do Portal das Finanças, 
considerando-se concluído o procedimento na data 
da notificação do relatório.

11 - SUSPENSÃO DO PRAZO 
PARA A CONCLUSÃO DO 
PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO

Para além das situações previstas nas alíneas a) e d) 
do nº 5 do artº 36º do RCPITA, quanto à suspensão 
do prazo para a conclusão do procedimento de 
inspeção, foi aditada pela referida Lei nº 7/2021, a 
alínea e), que passou a prever também como causa 
da suspensão do prazo, o facto de ser requerida a 
regularização da situação tributária pela entidade 
inspecionada, mantendo-se a suspensão até à 
data da reunião a que se refere o artº 58º-A do 
RCPITA, ou, caso seja assinado o documento de 
regularização, até ao fim do prazo de 15 dias previsto 
para a regularização voluntária prevista no nº 4 deste 
mesmo normativo. 

Conclusão:

Certamente que, com estas alterações e, ao 
contrário do que acontecia anteriormente em que 
se incentivava o contribuinte a regularizar a sua 
situação tributária, agora para que os atos inspetivos 
sejam mais eficazes e com melhores resultados, a 
opção foi impedir o contribuinte de voluntariamente 
regularizar qualquer facto abrangido pelo período 
de inspeção, tendo de esperar pela conclusão do 
ato inspetivo, para desencadear a regularização 
mediante requerimento dirigido ao dirigente 
do serviço competente para o procedimento, 
esperar pela marcação da reunião, advindo daqui 
certamente uma indesejável menor celeridade, 
quanto aos objetivos que são definidos anualmente 
para cada unidade orgânica da A.T., no que respeita à 
arrecadação dos impostos em falta.  

Por outro lado, pensamos que, se desperdiçou a 
oportunidade de legislar no sentido de, no decurso 
das reuniões previstas no artº 58º-A do RCPITA, 
permitir a possibilidade ao contribuinte, de discutir 
pontualmente algumas correções constantes 
dos projetos de relatório que, nem sempre são 
consensuais e suscitam por vezes diversas 
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interpretações face ao conteúdo das normas que 
estão a ser aplicadas a cada caso em concreto.

Aproveitando a presença nas referidas reuniões 
do dirigente do serviço competente, para além 
dos restantes intervenientes, seria certamente 
bastante profícuo, uma “discussão” séria e 
responsável, quanto às correções que o contribuinte 
fundamentadamente discorde, contribuindo assim 

certamente, para o não avolumar do contencioso 
tributário tantas vezes desnecessário e oneroso, 
quer aos operadores económicos quer à própria A.T., 
e que sempre tem prejudicado acentuadamente  a 
economia global, com maior incidência nos tempos 
de crise que temos vivido nos últimos tempos e que 
iremos malfadadamente continuar a viver, sem fi m 
à vista.   
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1 - ENQUADRAMENTO FISCAL

ORTF é um regime especial de tributação para 
os sujeitos passivos de IRC que exerçam, a 
título principal, uma atividade de natureza 

comercial, industrial ou agrícola, com objetivos de 
neutralidade, combate à evasão fi scal e eliminação 
da dupla tributação económica dos lucros 
distribuídos aos sócios.

Este regime especial de tributação, consagrado nos 
arts. 6º e 12º do CIRC, é aplicável a determinadas 
entidades devidamente tipifi cadas:

a. Sociedades civis constituídas sob forma 
comercial (arts.980º e seguintes do
 Código Civil);

b. Sociedades de profi ssionais;

c. Sociedades de simples administração 
de bens, cuja maioria do capital social 
pertença, direta ou indiretamente, 
durante mais de 183 dias do exercício 
social, a um grupo familiar, ou cujo capital 
social pertença, em qualquer dia do 
exercício social, a um número de sócios 
não superior a cinco e nenhum deles 
seja pessoa coletiva de direito público;

d. Agrupamentos Complementares de 
Empresas (ACE’s) e Agrupamentos 
Europeus de Interesse Económico (AEIE’s), 
com sede ou direção efetiva em território 
português, que se constituam e funcionem 
nos termos legais (Dec. Lei nº430/73, de 
25.08, Dec. Lei nº148/90, de 09.05 e 
Dec. Lei nº1/91, de 05.01).

As sociedades e outras entidades abrangidas pelo 
RTF não são tributadas em IRC (isenção técnica), 
salvo quanto às tributações autónomas, previstas 
no art.88º do CIRC.

No RTF, a matéria coletável das sociedades, 
determinada nos termos do CIRC (Q.09 da 
declaração mod.22) é imputada aos sócios, pessoas 
singulares ou coletivas e, como tal, sempre que 
uma sociedade enquadrada no RTF apresente 
prejuízo fi scal, este apenas pode ser deduzido do 
lucro tributável da mesma sociedade (nº7 do art.52º 
do CIRC), enquanto às demais entidades (ACE’s e 
AEIE’s) são imputados os lucros ou prejuízos fi scais 
(Q.07 da declaração mod.22).

A imputação referida é feita aos sócios ou membros 
nos termos que resultarem do ato constitutivo das 
entidades abrangidas ou, na falta de elementos, em 
partes iguais (nº3 do art.6º do CIRC).

REGIME DA TRANSPARÊNCIA 
FISCAL (RTF)

Joaquim Alexandre

Economista,
Consultor Fiscal

A TRANSPARÊNCIA FISCAL É UM REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO QUE TEM SUSCITADO 
ALGUMAS DÚVIDAS, SENDO PREMENTE DESMISTIFICAR ESTA MATÉRIA. ESTE É O 
OBJETIVO QUE NOS PROPOMOS COM ESTE TRABALHO.

Enquadramento e esclarecimentos administrativos sobre a matéria
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Os conceitos de sociedade de profissionais e de 
sociedades de simples administração de bens e de 
grupo familiar encontram-se contemplados no nº4 
do art.6º do CIRC, não sendo de considerar como 
sociedades de simples administração de bens, 
para o efeito, as que exerçam a atividade de gestão 
de participações sociais de outras sociedades e as 
que detenham participações sociais que cumpram 
os requisitos previstos no nº1 do art.51º do CIRC 
(Eliminação da dupla tributação económica de lucros 
e reservas distribuídos), conforme nº5 do referido 
art.6º.

A imputação aos sócios pessoas coletivas é efetuada 
nos campos 709 e 755 do Q.07 da declaração 
mod.22, sendo de preencher adequadamente o 
Q.03 do Anexo G à IES/DA e, no caso das pessoas 
singulares, o rendimento imputado, considerado 
rendimento líquido da Categoria B (nºs 1 e 2 do art.20º 
do CIRS), deve integrar o Anexo D à declaração 
mod.3 do IRS, campos 401 a 404 do Q.04.

Em conformidade com o nº11 do art.5º do CIRC, 
considera-se que os sócios ou membros das 
entidades abrangidas pelo RTF que não tenham sede 
nem direção efetiva em território português obtêm 
esses rendimentos através de estabelecimento 
estável neste situado.

Neste caso, é permitida a apresentação da 
declaração mod.22 de IRC, sem a indicação do 
Contabilista Certificado, que evidencie, em exclusivo, 
o preenchimento dos campos 709 e/ou 755 do Q.07, 
ou seja, os sujeitos passivos não poderão preencher 
qualquer outro campo deste quadro (Informação 
Vinculativa nº2071/02, com Despacho concordante 
do Subdiretor Geral do IR, de 13.12.2004).

A não tributação em IRC das entidades abrangidas 
pelo RTF não as desobriga da apresentação ou envio 
das declarações periódicas de rendimentos e da 
IES/DA, sendo ainda de referir que as mesmas não 
estão sujeitas a derrama, a pagamentos por conta e 
a pagamentos especiais por conta.
 

Acresce que, conforme nº5 do art.90º do CIRC, as 
deduções à coleta referidas no respetivo nº2 são 
imputadas aos sócios ou membros e deduzidas ao 
montante apurado com base na matéria coletável 
que tenha tido em consideração a imputação 
efetuada, o que contempla as deduções à coleta 
relacionadas com a dupla tributação internacional 
(arts.91º e 91º-A, ambos do CIRC) e com benefícios 
fiscais, a mencionar nos campos G02, G03 e G05 
do Anexo G à IES/DA, sendo que no campo G01 é de 
considerar a coleta virtual.

Por outro lado, a eliminação da dupla tributação 
económica de lucros e reservas distribuídos, 
prevista no art.51º do CIRC, não é aplicável quando 
o destinatário seja abrangido pelo RTF, conforme 
previsto na respetiva alínea c) do nº1, o mesmo 
sendo de referir em relação às mais-valias e 
menos-valias realizadas, mediante transmissão 
onerosa, qualquer que seja o título por que se 
opere e independentemente da percentagem 
da participação transmitida, sendo as mesmas 
tributadas de acordo com as regras gerais, e à 
imputação prevista no art.20º do CIRS, conforme 
alínea h) do nº2 do art.5º do CIRS.

No âmbito do resultado da partilha, no caso da 
liquidação de uma sociedade enquadrada no RTF 
ao valor atribuído aos sócios é ainda abatida a parte 
do resultado da liquidação que, para efeitos de 
tributação, lhes tenha sido imputada, assim como 
a parte que lhes corresponder nos lucros retidos na 
sociedade nos períodos de tributação em que esta 
tenha estado sujeita àquele regime (nº5 do art.81º 
do CIRC).

Quanto a retenções na fonte, as mesmas são 
de imputar aos sócios (campo G06 do Anexo G  
à IES/DA), com a particularidade de, em relação 
aos rendimentos prediais, não ser aplicável a 
dispensa de retenção na fonte, quando obtidos 
por sociedades que tenham por objeto a gestão 
de imóveis próprios e se encontrem sujeitas ao 
RTF, conforme alínea g) do nº1 do art.97º do CIRC. 
 



APECA

31

Boletim

Para além desta limitação, a aplicação do RTF tem 
ainda outras consequências, designadamente:

a. Não possibilidade de integrar um 
grupo ao qual seja aplicável o Regime 
Especial de Tributação dos Grupos 
de Sociedades (RETGS), conforme 
alínea a) do nº3 do art.69º do CIRC;

b. Não aplicação do regime de neutralidade 
fi scal previso no art.73º e seguintes 
do CIRC, relativamente a operações 
em que a sociedade seja interveniente;

c. Não opção pelo regime simplificado de 
determinação da matéria coletável 
(RSDMC), conforme nº1 do art.86º-A do 
CIRC.

Finalmente, para além da entorse provocada ao 
regime geral de tributação em IRC, os fundamentos 
assumidos como razão justifi cativa para a aplicação 
do RTF, nomeadamente os relacionados com a 
eliminação da dupla tributação e combate à evasão 
fi scal, encontram-se em grande parte ultrapassados, 
somos de opinião que, pelo menos em relação às 
sociedades de simples administração de bens, o RTF 
devia ser tornado facultativo, mediante opção, e não 
obrigatório, como sucede atualmente, ou mesmo 
revogado.

Em Espanha, em cuja legislação fi scal se suportou, 
em muito, o CIRC, o RTF já foi revogado.

2 - ESCLARECIMENTOS 
ADMINISTRATIVOS

2.1. Caracterizando-se o RTF pela imputação aos 
sócios ou membros da matéria coletável/lucro fi scal 
ou prejuízo fi scal, integrando-se no seu rendimento 
tributável para efeitos de IRC ou IRS, consoante os 
casos, deve a entidade transparente ser notifi cada 

das correções efetuadas quer por métodos indiretos 
quer por correções de natureza meramente 
aritméticas quer pela alteração aos prejuízos fi scais, 
devendo a AT proceder à correção das liquidações 
de IRC ou IRS, uma vez decidido o contencioso, na 
esfera dos sócios ou membros (Ofi cio Circulado 
nº14, de 14.06.1995, da DSIRC).

2.2. A existência de quotas próprias numa sociedade 
transparente não a afasta do RTF, sendo que a 
imputação da matéria coletável é feita aos sócios 
na proporção do capital que detêm efetivamente, 
considerando-se como total do capital, para efeitos 
desta proporção, o valor resultante da diferença entre 
o capital social e o valor das quotas próprias detidas 
pela sociedade (Ofício nº5482, de 07.02.2003, da 
DSIRC).

2.3. A imputação aos sócios ou membros é feita 
nos termos que resultarem do ato constitutivo das 
entidades em causa ou, na falta de elementos, em 
partes iguais (nº3 do art.6º do CIRC), sendo que é de 
aceitar que a referida imputação se faça em função 
do contributo de cada um deles para a formação 
dos resultados de acordo com critérios defi nidos 
em assembleia geral realizada para o efeito, que 
se pretende seja universal (Informação nº153, de 
04.08.1994, do SAIR).

2.4. Na esfera dos sócios ou membros das entidades 
enquadradas no RTF, os rendimentos provenientes 
de lucros ou adiantamentos por conta de lucros, não 
sendo qualifi cados como rendimentos de capitais 
(Categoria E) não estão sujeitos a retenção na fonte, 
sendo este regime uma atração face ao regime 
geral, dado aqueles poderem dispor livremente dos 
lucros desde que exista disponibilidade fi nanceira e 
as normas que as regem tal permitam.

Quando as quantias adiantadas por conta de lucros 
superam o valor da imputação, o benefi ciário deverá 
fazer o respetivo ajustamento e ser tributado pela 
quantia excedente, podendo no período seguinte 
fazer o ajustamento em sentido inverso (nº5 do 
art.20º do CIRS).
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2.5. O RTF é incompatível com a ocorrência de 
rendimentos do trabalho dependente dos sócios, 
salvo se os mesmos estiverem relacionados com 
funções de gerência.

2.6. O facto de uma sociedade enquadrada no RTF 
ser uma sociedade anónima é irrelevante para o 
efeito, dado que, a existência de ações nominativas, 
atualmente obrigatória, permite a identifi cação 
dos benefi ciários a quem o rendimento deve ser 
imputado.

2.7. A expressão “em qualquer dia do período de 
tributação” refere-se a todos os dias do período de 
tributação e não apenas a um (Inf. nº313/2014, de 
04.02, no Processo 2014000367).

2.8. O momento para aferir do enquadramento 
de uma sociedade de profi ssionais previstas na 
subalínea 1) da alínea a) do nº4 do art.6º do CIRC é 
o último dia do período de tributação, salvo no caso 
de transformação de sociedade civil não constituída 
sob forma comercial em sociedade sob qualquer 
dos tipos previstos no CSC, sendo de aplicar o RTF ao 
período correspondente ao período decorrido desde 
o início do período de tributação em que se verifi cou 
a transformação até à data desta (nº3 do art.72º do 
CIRC).

2.9. Com a subalínea 2) da alínea a) do nº4 do art.6º 
do CIRC permitiu-se a existência de sociedades 
de profi ssionais que se dedicam ao exercício uni 
ou pluridisciplinar de atividades profi ssionais 
especifi camente previstas na lista de atividades a que 
se refere o art.151º do CIRS (Portaria nº1011/2001, 
de 21.08, alterada pela Portaria nº256/2004, de 
09.03), cujos rendimentos provenham, em mais de 
75%, dessas atividades, passando as sociedades de 
profi ssionais, enquadradas no RTF, a poder integrar 
participações não maioritárias de outras profi ssões, 
bem como de meros investidores, podendo mesmo 
integrar participações de outras sociedades, exigindo 
ainda a lei a existência de três outros requisitos, de 
verifi cação cumulativa:

a. O capital social tem de ser detido por 5 ou 
menos sócios;

b. Nenhum deles pode ser pessoa coletiva 
de direito público;

c. O capital social detido por sócios não 
profi ssionais tem de ser inferior a 25%.

Do referido, podemos ainda concluir que, para 
efeitos da subalínea 1) da alínea a) do nº4 do art.6º 
do CIRC, não se aplica o limite máximo de 5 sócios, 
contrariamente ao previsto na subalínea 2) da alínea 
a) do respetivo nº4. Ver Informação nº313/2014, 
de 04.02, no Proc. nº2014000367.

2.10. No caso da alteração do RTF para o regime 
geral de uma sociedade unipessoal por quotas de 
mediação imobiliária mediante entrada de um novo 
sócio não profi ssional da atividade, passando a deter 
26% do capital social, ocorrida em dezembro de um 
determinado período de tributação, a sociedade em 
causa, neste período, fi cará enquadrada no regime 
geral, por deixar de reunir as condições previstas na 
subalínea 2) da alínea a) do nº4 do art.6º do CIRC, 
pelo que o pagamento especial por conta era devido 
em março de 2016, o que, a não ter acontecido, a sua 
falta é sujeita a juros compensatórios e coima, salvo 
se dele dispensados nos termos do nº11 do art.106º 
do CIRC.

2.11. Uma sociedade cuja atividade é a formação 
profi ssional, em que um sócio pessoa singular, 
residente em Portugal, detendo 51% do capital social, 
é profi ssional da atividade e a exerce no âmbito da 
sociedade, e o outro sócio, detendo 49% do capital 
social, também profi ssional da atividade mas 
não residente em Portugal, como tal exercendo a 
mesma através de estabelecimento estável (nº3 do 
art.18º do CIRS), não é de considerar abrangida pelo 
RTF (Inf. Vinculativa nº145/2018, com Despacho 
de 11.04.2019, da Subdiretora Geral do IRC e das 
Relações Internacionais).
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2.12. Uma sociedade de profissionais (advogados) 
detida por dois sócios pessoas coletivas que exercem 
a mesma atividade, ainda que indiretamente, 
total ou parcialmente, também é de considerar 
abrangida pelo RTF (Inf. Vinculativa nº3187/2019, 
sancionada por Despacho da Subdiretora Geral, de 
31.07.2020).

2.13. Nada impede que os sócios de uma sociedade 
de profissionais enquadrada no RTF prestem 
serviços à sociedade sendo certo que, se os sócios 
estiverem enquadrados no RSDMC, o coeficiente 
a aplicar na determinação do seu rendimento 
tributável é 1, conforme subalínea i) da alínea g) do 
nº1 do art.31º do CIRS.

2.14. As atividades profissionais de agente de 
execução, de administrador de insolvências, de 
intermediação imobiliária e mediação de seguros 
são de considerar especificamente previstas na 
lista de atividades a que se refere o art.151º do CIRS 
(Portaria nº1011/2011, de 21.08), como tal, reunidas 
as demais condições, de considerar as sociedades 
em causa como enquadradas no RTF.

2.15. Uma sociedade que se dedica a atividades 
de medicina dentária e odontologia e atividades 
médicas de clinica geral, em ambulatório, com 
o capital social repartido por dois sócios, um, 
médico reformado (52%) que não exerce qualquer 
atividade no âmbito da sociedade, e, outro, também 
profissional da área médica (48%) e que exerce a 
sua atividade no âmbito da sociedade, não pode ser 
classificada como sociedade de profissionais, dado 
não estar enquadrada no RTF, por não observância 
das subalíneas 1) e 2) da alínea a) do nº4 do art.6º do 
CIRC (Inf. Vinculativa nº911/2017, sancionado por 
Despacho da Diretora de Serviços, de 31.08.2017).
O mesmo já não sucederia se a sócia médica, que 
exerce a sua atividade profissional na sociedade 
detivesse, pelo menos, 75% do capital social.

2.16. Uma remuneração a título de participação 
nos lucros atribuída por sociedade de profissionais 
sujeita ao RTF aos seus sócios, membros dos 
órgãos sociais, não sendo os mesmos remunerados  

mensalmente (rendimentos da Categoria A), não 
pode ser reconhecida como gasto ou como variação 
patrimonial negativa no período de tributação 
subsequente, para o efeito do apuramento do 
lucro tributável em IRC (Informação Vinculativa 
nº630/2014, com Despacho de 10.04.2015, da 
SUBDG).

2.17. No que respeita às sociedades de simples 
administração de bens ou valores mantidos como 
reserva de fruição, os atos em causa são os que 
dizem respeito, entre outros, a contratos de locação 
ou arrendamento desses bens, à sua manutenção, 
reparação ou realização de benfeitorias, salientando, 
desde logo, que esses bens ou valores façam parte 
do património da sociedade (bens próprios).
Se, a par do arrendamento dos imóveis próprios, 
a sociedade vier também a celebrar contratos 
relacionados com a prestação de serviços, operações 
económicas de carácter empresarial (nº4 do art.3º 
do CIRC), os respetivos rendimentos não podem ser 
considerados como de bens mantidos como reserva 
ou para fruição.
Havendo o exercício conjunto de uma atividade de 
simples administração de bens e outras atividades, 
considera-se que a sociedade é transparente se a 
média dos rendimentos decorrentes da atividade 
de simples administração de bens, durante um 
período de três anos, os três imediatamente 
anteriores (N-1, N-2 e N-3), for superior a 50% da 
média, durante o mesmo período, da totalidade dos 
rendimentos, conforme alínea b) do nº4 do art.6º 
do CIRC, conforme instruções administrativas sobre 
a matéria.

2.18. No caso da gestão de uma galeria comercial, 
entende-se que estamos na presença de uma 
atividade comercial, que se caracteriza pela 
prestação de serviços e que pressupõe a existência 
de uma empresa estruturada para o efeito, pelo que 
não pode a sociedade ser qualificada como sociedade 
de simples administração de bens e, como tal, de 
não enquadrar no RTF (Informação Vinculativa 
nº4124/2020, com Despacho de 27.11.2020, da 
Subdiretora Geral da Área de Gestão Tributária – IR). 
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2.19. Nos casos em que a atividade de gestão de 
arrendamentos é desenvolvida em nome e por 
conta de clientes, não se estando na presença de 
bens próprios, a sociedade não é de enquadrar no 
RTF, o mesmo sucedendo com o subarrendamento 
(Informação Vinculativa nº2222/2019, com 
Despacho de 30.10.2019, da Diretora de Serviços 
do IRC).

2.20. Porém, uma sociedade que limita a sua 
atividade ao arrendamento de imóveis próprios, que 
adquire um imóvel em regime de locação financeira 
e o afeta à atividade de arrendamento, continua no 
RTF (Proc. nº1490/03, da DSIRC).

2.21. Uma sociedade irregular, cuja atividade de 
loteamento e venda de terreno em regime de 
compropriedade se esgota com a venda do imóvel e 
subsequente partilha dos lucros, o que determinará 
a sua consideração como sociedade civil sem 
personalidade jurídica, como tal de considerar como 
sujeito passivo de IRC abrangido pelo RTF (Inf. 
nº056016, de 16.10.98, da DSIRC e Inf. 35/91, no 
Proc./IRC nº959/90, do SAIR).

 

Conclusão:

Das considerações invocadas não consideramos ser 
totalmente correta a preocupação e o aconselhamento 
por parte de profissionais da contabilidade no sentido 
de afastar os sujeitos passivos de IRC que reúnam 
as condições de enquadramento no RTF para nele 
não permanecerem, aconselhando quais os meios a 
adotar para enquadramento no regime geral, porque 
mais favorável do ponto de vista fiscal.

Não partilhamos desta opinião, tanto mais que para 
haver comparabilidade seria necessário pôr a sociedade 
do regime geral a distribuir lucros aos seus sócios, uma 
vez que, na sociedade enquadrada no RTF, a matéria 
coletável é imputada aos sócios, não se encontrando 
os lucros distribuídos sujeitos a tributação.
Não é por acaso que sociedades de profissionais que 
“fugiram” do RTF apresentam saldos devedores de 
caixa exorbitantes, nalguns casos camuflados em 
contas de terceiros, com as inerentes implicações em 
termos fiscais, sendo certo que estas situações estão 
debaixo das preocupações da AT.

Daí que, como já referido, em Espanha, uma vez 
ponderadas as condições de enquadramento e a 
facilidade como dele se mostra possível o afastamento, 
foi decidido revogar o RTF.
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Quando uma empresa com sede num dado 
país pretende estender a sua atividade a um 
outro país, pode fazê-lo basicamente de duas 

                   maneiras:

a. Criação de uma nova empresa, com sede 
no outro país, seja detida por ela própria, 
seja, no todo ou em parte, pelos seus sócios;

b. Criação no outro país duma sucursal, 
isto é, de instalações com pessoal afeto, 
constituindo aquilo que em matéria 
tributária se designa por estabelecimento 
estável.

Sucede que as implicações fi scais da escolha entre 
estas duas modalidades são signifi cativas, embora 
de abordagem pouco complexa. 
É neste âmbito que se encontra a justifi cação para o 
presente trabalho. 

Em síntese, o que importa é ter presente uma ideia 
que, sendo muito simples, é muitas vezes esquecida 
e dá origem a erros de análise que devem ser 
liminarmente rejeitados.

De facto, a diferença entre a opção da anterior 
alínea a) e a da alínea b) pode enunciar-se muito 
simplesmente do modo seguinte: no primeiro caso, 
estamos perante a existência de duas empresas, 
residindo uma delas num país e a outra em outro 

país, ao passo que, no segundo caso, existirá UMA 
ÚNICA EMPRESA.

Quando uma empresa com sede num país abre 
uma sucursal noutro país, esta não deixa de ser 
parte integrante da (única) empresa que existe. Na 
hipótese de criação de uma nova empresa no país 
para o qual se pretende estender a atividade da 
empresa pré-existente, teremos já duas empresas.

É esta a grande diferença entre os dois modelos 
organizativos que importa realçar, designadamente 
em matéria de Direito Fiscal e de Fiscalidade.

Nas situações em que é criada uma sucursal 
noutro país, acontece por regra que, por força da 
legislação aplicável nesse outro país, a sucursal ou 
estabelecimento estável está obrigada a dispor de 
contabilidade que retrate os factos e fenómenos 
patrimoniais que lhe digam respeito. Compreende-
-se, na verdade, até para efeitos de tributação 
do rendimento, que a empresa, no tocante 
especifi camente à sua sucursal, seja obrigada a 
manter contabilidade que possa servir de ponto de 
partida à tributação da actividade desenvolvida no 
território em que está instalada, quando não é o da 
sede da empresa.

Não se esqueça, entretanto, que, nestes casos, a 
empresa não deixa de ser uma só, o que signifi ca 
que todos os factos registados na contabilidade da 
sucursal têm obrigatoriamente que ser registados 
na contabilidade da sede.

ENQUADRAMENTO 
CONTABILÍSTICO E 
FISCAL DAS RELAÇÕES 
ENTRE A SEDE E UMA 
SUCURSAL

José Alberto Pinto

Licenciado em Economia

NO SENTIDO DE EVITAR PROBLEMAS FISCAIS, IMPORTA TER
SEMPRE PRESENTE QUE UMA SOCIEDADE E UMA SUA 
SUCURSAL NOUTRO PAÍS NÃO SÃO DUAS EMPRESAS 
DISTINTAS, MAS UMA SÓ.

Cristina Pinto

Licenciada em Gestão 
e em Direito
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Claro que a inclusão dos movimentos escriturados 
na sucursal na contabilidade da sede tem algumas 
especifi cidades decorrentes do facto de existirem 
relações comerciais e fi nanceiras entre a sede e 
a sucursal, que, à semelhança do que ocorre na 
consolidação de contas, têm de ser tratadas à luz 
desse relacionamento entre as duas partes de uma 
mesma realidade jurídica.

O assunto não se acha tratado na nossa legislação 
contabilística, embora tenha sido objeto de uma 
diretriz contabilística da Comissão de Normalização 
Contabilística – a Diretriz Contabilística n.º 23 (DC 
23). Apesar de já não estar em vigor, pois o Plano 
Ofi cial de Contabilidade (POC) foi substituído pelo 
Sistema de Normalização Contabilística (SNC), não 
deixa de se justifi car a sua manutenção nos dias 
de hoje, pela sua valia técnica, não contrariada por 
qualquer disposição do SNC.

Pela sua importância, passamos a reproduzir os 
pontos 3 e 4 da DC 23, cujo título é “Relações entre 
entidades contabilísticas de uma mesma entidade 
jurídica”:

 “3. TRATAMENTO CONTABILÍSTICO

O tratamento contabilístico obedecerá ao 
seguinte esquema:

a. Na sede devem ser criadas contas 
adequadas, sob designação de 
sucursais em investimentos fi nanceiros, 
para registo dos movimentos de fundos 
e de outros valores assimiláveis a 
dotação de capital, e contas de ligação, 
preferivelmente na classe de terceiros, 
para todos os outros movimentos;

b. Nas sucursais usar-se-ão a conta de 
capital, sob a designação de “sede”, 
para o registo dos movimentos de 
fundos e outros valores assimiláveis a 
dotação de capital, e contas de ligação. 
Preferivelmente na classe de terceiros, 
com a mesma denominação e ou de 
“sucursais”, quando for caso disso, para 
todos os outros movimentos.

4. INTEGRAÇÃO

A integração dos movimentos contabilísticos da 
sede e das sucursais, para efeito dos lançamentos 
periódicos e das demonstrações financeiras 
globais, deve processar-se mediante a elaboração 
de mapas de trabalho que evidenciem todas as 
operações das sucursais e eliminem as operações 
internas e eventuais resultados derivados das 
mesmas, designadamente nas transferências de 
existências.”

De um ponto de vista fi scal, afi gura-se-nos interessante 
abordar em particular a questão dos movimentos 
fi nanceiros e de inventários entre a sede e uma sua 
sucursal, por se tratar de operações frequentes e que 
por vezes suscitam problemas de interpretação que 
importa resolver adequadamente.
E a resolução adequada passa, tal como atrás referimos, 
pela consideração de que não estamos perante duas 
empresas, mas de uma só. São, como diz a DC 23, 
“entidades contabilísticas de uma mesma entidade 
jurídica ”.

Quer isto dizer que, quando a sucursal procede ao envio 
de dinheiro para a sede, não se pode falar em distribuição 
de lucros nem se coloca a questão de apresentação do 
modelo necessário à não tributação desses fl uxos como 
se se tratasse de uma distribuição de lucros da sucursal 
à sede.
Efetivamente, o dinheiro não muda de proprietário, pois 
a empresa é uma só. Tudo se passa como quando o 
dinheiro é retirado de uma gaveta e é colocado noutra 
gaveta. O dono continua a ser o mesmo, pelo que se 
trata de facto sem qualquer relevância fi scal. 
O mesmo acontece quando existe uma transferência de 
inventários entre a sede e a sucursal. Não pode ser por 
isso que eventualmente se possa equacionar a sujeição 
da transferência dos inventários a IVA. A proprietária 
desses bens continua a ser a mesma, podendo apenas 
relevar contabilisticamente a mudança de localização de 
tais inventários.

Como resultará do exposto, só poderão existir problemas 
associados às relações entre sede e sucursal quando se 
esquecer que estas relações não surgem entre duas 
entidades distintas, mas entre entidades contabilísticas 
distintas de uma mesma entidade jurídica.
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T.: +351 229 397 100
E.: geral@d4b.pt
www.d4b.pt

NA D4B ACREDITAMOS SER O MELHOR
PARCEIRO TECNOLÓGICO DO 
GABINETE DE CONTABILIDADE.

Focados no aumento de produtividade e desenvolvendo 
processos simples de controlo, otimizamos toda a gestão 
do gabinete de contabilidade. 
Mais seguro, mais fiável e mais mensurável. 

Suportado pelas aplicações de Contabilidade, Recursos 
Humanos e Gestão de Ativos foi desenvolvido um novo 
módulo para Gestão de Gabinetes.

Funcionalidades relevantes:

• Gestão de tarefas de gabinete de cariz geral 
e/ou legal/fiscal;

• Gestão centralizada e segura das senhas dos clientes;

• Controlo de tempo imputado ao cliente ou operador;

• Controlo de prazos;

• Recolha de comprovativos fiscais;

• Análises de rentabilidade;

• Notificações e alertas a clientes (SMS e Email);

• Operações em massa;

• Integração com CRM, Outlook e Exchange.
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Esta é uma questão que já abordamos num 
dos números do boletim eletrónico, mas que 
continua a ser objeto de muitas questões 

colocadas ao consultório fi scal, pelos Senhores 
Associados.

Pelo que resolvemos voltar a abordar a questão, 
com algumas atualizações, por estarmos certos que 
da mesma resultará, quase sempre, que os clientes 
dos Senhores Associados acabem por suportar um 
imposto não devido, mas que difi cilmente lhes será 
devolvido pelos seus fornecedores ou prestadores 
de serviços.

Sendo que as referidas questões geralmente estão 
relacionadas com a possibilidade de recuperação de 
IVA que os sujeitos passivos portugueses suportaram 
na sua aquisição de bens ou serviços, mas que foi 
indevidamente liquidado pelos seus fornecedores 
ou prestadores de serviços não residentes.

Essas liquidações indevidas de imposto verifi cam-
-se, fundamentalmente, nas seguintes situações:

a. Aquisição de serviços prestados por via 
eletrónica;

b. Aquisição de serviços de intermediação;

c. Aquisição de bens em 2.ª mão;

d. Aquisições intracomunitárias de bens.

1 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
PRESTADOS POR VIA 
ELETRÓNICA

É frequente que um sujeito passivo de IVA em Portugal 
adquira serviços prestados por via eletrónica, como, 
por exemplo, programas informáticos, a empresas 
não residentes, que se encontram registadas noutro 
Estado-Membro, no OSS – One Stop Shop.

Tais serviços, quando prestados a sujeitos passivos 
do imposto, são localizados no espaço fi scal 
do seu adquirente, nos termos do disposto no 
artigo 44.º da Diretiva 2006/112/CE, do Conselho, 
de 28 de novembro, transposto para o direito interno 
português pela alínea a) do n.º 6 do artigo 6.º do 
Código do IVA, pelo que os respetivos prestadores 
não deveriam liquidar IVA pelos mesmos.

Só que sucede com frequência que esses 
prestadores liquidam IVA, à taxa de 23%, em vigor 
em Portugal, tratando as empresas portuguesas 
como particulares, caso em que os serviços seriam 
localizados no espaço fi scal dos adquirentes, mas 
cuja liquidação do imposto competiria ao prestador, 
de acordo com as normas equivalentes à alínea h) 
do n.º 9 do artigo 6.º e ao artigo 6.º-A, ambos do 
Código do IVA.

Por outro lado, a empresa portuguesa, apesar 
de ter suportado IVA liquidado indevidamente 
pelo prestador dos serviços, terá que proceder à 
liquidação do imposto devido pela sua aquisição, 

IVA INDEVIDAMENTE LIQUIDADO 
POR FORNECEDORES NÃO 
RESIDENTES

Manuel Zeferino

Consultor Fiscal

COM A CRESCENTE INTERNACIONALIZAÇÃO DA ECONOMIA, CADA VEZ MAIS AS EMPRESAS 
PORTUGUESAS EFETUAM AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS, A EMPRESAS DE OUTROS 
ESTADOS-MEMBROS OU DE PAÍSES OU TERRITÓRIOS TERCEIROS. PELO QUE, ANTES 
DE PAGAREM AS RESPETIVAS FATURAS, DEVEM VERIFICAR SE AS OPERAÇÕES SÃO 
LOCALIZADAS NESSES PAÍSES, OU EM PORTUGAL, DE MODO A EVITAREM O PAGAMENTO DE 
IVA INDEVIDAMENTE LIQUIDADO PELOS FORNECEDORES OU PRESTADORES DE SERVIÇOS.
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em obediência ao disposto na alínea e) do n.º 1 do 
artigo 2.º do Código do IVA, devendo mencionar os 
respetivos valores nos campos 16 e 17 do quadro 06 
da sua declaração periódica do IVA.
Sendo que a referida liquidação indevida de imposto 
muitas vezes se ficará a dever ao facto de a empresa 
portuguesa não indicar o seu NIF ao prestador, ou 
por não estar abrangida pelo VIES.

Por outro lado, o imposto assim liquidado não é 
dedutível em Portugal, nem pode ser reembolsado 
pelo Estado-Membro de origem, dado o disposto 
na alínea a) do artigo 4.º da Diretiva 2008/9/CE, 
do Conselho, de 12 de fevereiro, transposta para o 
direito interno português pelo n.º 2 do artigo 5.º do 
Regime de reembolso do IVA a sujeitos passivos não 
estabelecidos no Estado-Membro de reembolso, 
aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 186/2009, 
de 12 de agosto.

Pelo que a única hipótese de a empresa portuguesa 
recuperar o IVA indevidamente liquidado, passaria 
pela sua anulação efetuada pelo prestador, nos 
termos da norma do respetivo Estado-Membro 
equivalente ao n.º 3 do artigo 78.º do Código do 
IVA, o que não será certamente fácil, depois de a 
empresa portuguesa ter pago o valor debitado.

Para além de que esse imposto indevidamente 
liquidado não poderá ser considerado como gasto 
da empresa portuguesa, para efeitos de IRC ou de 
IRS, categoria B, como julgamos que resulta do 
esclarecimento constante da Circular n.º 14/2008, 
de 11 de julho.

Poder-se-á colocar a questão do fundamento 
da não dedutibilidade, em Portugal, do imposto 
indevidamente liquidado pelo prestador, já que o 
mesmo será enviado para o Estado português pelo 
Estado-Membro onde o prestador está registado 
como sujeito passivo do IVA.

Em nossa opinião, esse imposto não poderá ser 
deduzido em Portugal, além do mais, pela simples 
razão que o mesmo, por ter sido indevidamente 
liquidado, em qualquer altura poderá ser anulado 
pelo prestador dos serviços, que, nesse caso, 
creditará o adquirente pelo respetivo valor.
Do que resulta que, para evitar que lhe seja debitado 

IVA indevido, as empresas portuguesas, na altura 
da encomenda ou subscrição dos serviços, deverão 
fazer os prestadores de serviços bem cientes que são 
sujeitos passivo de IVA em Portugal, aqui abrangidos 
pelo VIES, pelo que será sua a responsabilidade da 
liquidação de IVA, dado o disposto no artigo 44.º da 
Diretiva 2006/112/CE.

Caso as empresas portuguesas ainda não estejam 
abrangidas pelo VIES para as aquisições de serviços 
intracomunitários, deverão, antes de fazer a 
encomenda ou subscrição dos serviços, apresentar 
uma declaração de alterações, assinalando no seu 
quadro 27, a opção “Passou a efetuar”.

2 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INTERMEDIAÇÃO

O que se refere no n.º anterior também se verifica, 
com frequência, com a aquisição de serviços 
de intermediação, prestados por empresas não 
residentes que se encontram registadas noutro 
Estado-Membro, como é o caso, por exemplo, da 
Booking e da Airbnb.

Com a diferença de que, se os serviços não forem 
considerados prestados por via eletrónica, o 
imposto liquidado indevidamente será à taxa do 
Estado-Membro em causa e não à taxa em vigor em 
Portugal.
De qualquer modo, esse imposto não será dedutível 
em Portugal, nem o facto de o terem suportado 
indevidamente liberta as empresas adquirentes, 
da sua obrigação de liquidar o imposto devido pela 
aquisição do serviço, em obediência ao disposto na 
alínea e) do n.º 1 do artigo 2.º do Código do IVA.

A mesma questão também se coloca se o prestador 
dos serviços de intermediação for uma empresa de 
um país ou território terceiro.
Apenas com a diferença que, nesse caso, os 
respetivos valores devem ser mencionados nos 
campos 3 e 4 de quadro 06 da sua declaração 
periódica do IVA e no campo 98 do quadro 06-A 
da mesma declaração e não nos campos 16 e 17 do 
referido quadro 06.
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3 - AQUISIÇÃO DE BENS EM 2.ª 
MÃO

O referido nos n.ºs anteriores verifica-se, com muita 
frequência, em caso de aquisição de viaturas usadas.

Muitas vezes, os vendedores de outros Estados- 
-Membros, embora pudessem aplicar o regime 
da margem, não o fazem, liquidando IVA à taxa 
em vigor no seu país, tratando os aquirentes como 
particulares, embora sejam sujeitos passivos do IVA 
em Portugal, aqui abrangidos pelo VIES.
Daí resulta que esse imposto não será dedutível em 
Portugal, nem poderá ser considerado como gasto 
para efeitos de IRC ou de IRS, categoria B.

Nem é reembolsável, dado o disposto na alínea b) 
do artigo 4.º da Diretiva 2008/9/CE, do Conselho, 
de 12 de fevereiro, transposta para o direito interno 
português pelo n.º 2 do artigo 5.º do Regime 
de reembolso do IVA a sujeitos passivos não 
estabelecidos no Estado-Membro de reembolso, 
aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 186/2009, 
de 12 de agosto.

Para além de que, não tendo o fornecedor 
aplicado o regime da margem, isso implica que a 
empresa portuguesa adquirente tenha que liquidar 
imposto pela respetiva aquisição intracomunitária, 
mencionando os respetivos valores nos campos 12 
e 13 do quadro 06 da sua declaração periódica do 
IVA.

É que, de acordo com o conceito do artigo 3.º do RITI, 
estará em causa uma aquisição intracomunitária 
de bens sujeita a imposto em Portugal, ainda que 
o fornecedor tenha liquidado indevidamente IVA 
e ainda que a empresa adquirente não esteja 
abrangida pelo VIES, em Portugal.

Também resultando que a empresa portuguesa, 
na eventual revenda da viatura, não possa aplicar o 
regime da margem, tendo que liquidar imposto pelo 
valor total da venda, nos termos gerais do Código, 
dado que não a adquiriu numa das condições 
previstas nas alíneas a) a d) do n.º 1 do artigo 3.º do 
regime dos bens em 2.ª mão, aprovado em anexo 
ao Decreto-Lei n.º 199/96, de 18 de outubro.

Mas algumas vezes, o facto de o fornecedor 
liquidar IVA à taxa do seu país, tratando a empresa 
portuguesa como um particular, até resulta do facto 
de a empresa portuguesa estar convencida que, 
suportando IVA no país de origem, não será devido 
IVA em Portugal, pelo que entende que até ficará 
beneficiada por a taxa em vigor em Portugal ser 
superior à que vigora no país de origem. 
O que, evidentemente, não tem qualquer 
fundamento.

Por outro lado, algumas empresas portuguesas não 
se preocupam com o facto de o vendedor liquidar IVA 
do seu país, por estarem convencidas que o podem 
deduzir em Portugal. 

Empresas portuguesas que, por vezes, manifestam 
muitas vezes dificuldade em entender o motivo pelo 
qual o imposto suportado noutro Estado-Membro 
não pode ser deduzido em Portugal, quando o 
motivo é uma questão de senso comum, ou seja, o 
imposto indevidamente liquidado, por exemplo, por 
uma empresa alemã, é entregue ao Estado alemão, 
pelo que não faria sentido que fosse o Estado 
português a suportar esse imposto, ao permitir a sua 
dedução em Portugal.

Assim, se for o caso, recomenda-se que as empresas 
portuguesas não aceitem que os fornecedores 
liquidem IVA, nos termos gerais da legislação do seu 
país, mas que exijam que os mesmos apliquem à 
venda, a isenção como transmissão intracomunitária 
de bens, ou, em alternativa, que apliquem o regime 
da margem, caso se trate de uma viatura usada, de 
acordo com a definição do n.º 2 do artigo 6.º do RITI.

Exigência que deve ser feita antes de efetuado o 
pagamento da aquisição, já que, após o mesmo, 
será certamente difícil conseguir que o fornecedor 
proceda à anulação do imposto indevidamente 
liquidado.
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4 - AQUISIÇÕES 
INTRACOMUNITÁRIAS DE BENS

Embora com menos frequência, também se verifica 
a liquidação indevida de IVA em transmissões 
intracomunitárias de bens, sem que algumas 
empresas portuguesas se oponham, por estarem 
convencidas que esse imposto é dedutível em 
Portugal, o que não se verifica, como se referiu nos 
n.ºs anteriores.

Para além de, obviamente, as empresas 
portuguesas terem que liquidar IVA pelas aquisições 
intracomunitárias efetuadas, devendo mencionar os 
respetivos valores nos campos 12 e 13 do quadro 06 
das suas declarações periódicas do IVA.

Estas situações, de liquidação indevida de IVA em 
aquisições intracomunitárias de bens, está agora 

a verificar-se com mais frequência, no caso de 
empresas portuguesas que efetuem aquisições 
de bens a empresas registadas noutro Estado- 
-Membro, no OSS – One Stop Shop e que efetuem 
vendas à distância para particulares.

Como uma grande parte das suas vendas serão 
efetuadas para particulares, tenderão a tratar todos 
os clientes como tal, liquidando imposto à taxa em 
vigor no país de destino, mesmo que as empresas 
portuguesas adquirentes estejam abrangidas pelo 
VIES.

Imposto que, como se referiu, não será dedutível, 
nem pode ser considerado como gasto, para além 
de as empresas portuguesas terem que liquidar 
IVA pelas respetivas aquisições intracomunitárias 
de bens, mencionando os respetivos valores nos 
campos 12 e 13 do quadro 06 das suas declarações 
periódicas do IVA.
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CONSULTÓRIO TÉCNICO

ASSUNTO

CONTRATO A TERMO. SUSPENSÃO DO CONTRATO. DIREITO A FÉRIAS

Foi admitida na empresa X no dia 7/07/2020 com contrato a termo de 6 meses, renovável, cumprindo os 24 
meses e termo em 7/07/2022.

No ano de 2021 colocou as seguintes baixas/atestados médicos:
Fevereiro 2021 – 3 dias; Março 2021 – 2 dias; Junho 2021 – 1 dia; Julho 2021 – Baixa Covid-19 14 dias (14/07 
a 28/07); Agosto 2021 – 2 dias; Setembro 2021 – 23 dias: Outubro 2021 – 10 dias; Novembro 2021 – 27 dias; 
Dezembro 2021 – 30 dias.

Em 2022 continua de baixa médica, terminando o contrato em 07/07/2022.

Já gozou 24 dias de férias, pelo que gostaríamos de saber o que mais lhe é devido à data termo do contrato 
e se estar de baixa é impeditivo de fazer cessar o contrato. 

Pergunta 

Em 2020, ano de admissão, o trabalhador adquiriu o direito a 14 dias úteis de férias.
Em 2021, adquiriu o direito a 22 dias úteis de férias.

Em Janeiro de 2022, o trabalhador não adquiriu o direito a férias pelo facto de ter o seu contrato 
de trabalho suspenso por impedimento prolongado.
Assim e em 2022, se o trabalhador não regressar ao trabalho, tem direito a férias proporcionais 
aos onze meses trabalhados em 2021.
Se regressar ao trabalho, tem direito a 2 dias úteis por cada mês trabalhado em 2022.
O subsídio de férias é de valor equivalente à retribuição das férias.

Aos direitos referidos, há que deduzir as férias já gozadas e os subsídios de férias já recebidos.
A suspensão do contrato de trabalho não impede a sua cessação por caducidade – Artº 295º, 
nº 3, do Código do Trabalho.
Isto posto, importa salientar que, face à nova redação do nº 4 do Artº 148º do Código do Trabalho, 
em vigor desde 01 de Outubro de 2019, a soma das renovações do contrato a termo certo não 
pode exceder o período da duração inicial do contrato.
Isto signifi ca que um contrato a termo certo com a duração de seis meses não pode exceder a 
duração total de doze meses.
Assim e no caso concreto, o contrato a termo certo por seis meses converteu-se em contrato 
por tempo indeterminado em 07/07/2021, o que signifi ca que, desde essa data, o trabalhador 
está efetivo.

Resposta



APECA

44

Boletim

ASSUNTO

VEÍCULO DE USO PESSOAL. BASE DE INCIDÊNCIA CONTRIBUTIVA 
PARA A SEGURANÇA SOCIAL

A um dos gerentes da nossa empresa foi atribuída uma viatura de uso pessoal.
O valor a considerar, no primeiro ano, como base de incidência contributiva para a SS, foi o valor correspondente 
a 0,75% do custo de aquisição da viatura.

A questão é: o valor a considerar é sempre o valor do primeiro ano? Não vai reduzindo anualmente em 
conformidade com o coefi ciente de desvalorização do veículo? 

Pergunta 

A base de incidência contributiva para a segurança social respeitante a viaturas de uso pessoal 
corresponde a 0,75% do custo de aquisição da viatura, conforme dispõe o nº 4 do Artº 46º-A do 
Código Contributivo, que não prevê qualquer redução face à antiguidade do veículo.

Resposta

ASSUNTO

IRC - DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE

Uma empresa com resultados acumulados positivos foi dissolvida e liquidada por opção dos sócios. 
Existem neste momento cerca de 20.000 euros de resultados a distribuir pelos sócios.

Quais os procedimentos normais e declarações a preencher para que os lucros sejam depois declarados na 
esfera do IRS dos sócios?

Pergunta 

Começamos por referir que a cessação da atividade em IRC ocorre com o registo na Conservatória 
do Registo Comercial do encerramento da liquidação, consistindo esta na realização dos ativos e 
na satisfação dos passivos.
Uma vez realizados os ativos e satisfeitos os passivos antes da dissolução, esta e a liquidação 
podem ocorrer em simultâneo.
A diferença positiva entre o valor da partilha e o valor de aquisição das partes sociais é rendimento 

Resposta
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de mais-valias, conforme alínea a) do n.º 2 do art. 81º do CIRC e subalínea 3) da alínea b) do n.º 
1 do art. 10º do CIRS.
Como estamos na presença de sócios pessoas singulares e no caso de a sociedade reunir as 
condições previstas no n.º 3 do art. 43º do CIRS, apenas 50% da mais-valia realizada ou fi scal 
é que é de considerar para efeitos de tributação, sendo a taxa de 28%, conforme alínea c) do 
n.º 1 do art. 72º do CIRS, com opção pelo englobamento como decorre do n.º 13 do referido artigo.

Nestas situações não se justifi ca a distribuição de lucros aos sócios.

ASSUNTO

IVA-ISENÇAO OFÍCIO 30246 DE 29-04-2022

Pergunta 

Agradecia que me esclarecem o seguinte relativo a uma Cooperativa Agrícola que vende adubos, fertilizantes, 
corretivos de solos e produtos para alimentação de Gado, Aves e outros animais, para contribuintes individuais 
e empresas.

Todos estes produtos estão isentos ao abrigo da Lei nº 10A/2022 de 28 de abril 2022?

Desde que os bens em causa não se encontrem expressamente excecionados no Ofício 
Circulado n.º 30246, de 2022-04-29, nomeadamente nos seus n.ºs 4 e 7, entendemos que a 
sua transmissão benefi cia da isenção prevista no artigo 4.º da Lei n.º 10-A/2022, de 28 de abril, 
ainda que vendidos a não sujeitos passivos (particulares) ou a sujeitos passivos que não exerçam 
quaisquer atividades de produção agrícola.

É que, de acordo com o n.º 1 do referido artigo 4.º, a isenção aplica-se aos bens previstos no 
referido artigo 4.º, desde que os mesmos sejam normalmente utilizados no âmbito das 
atividades de produção agrícola.

Não colocando como condição que os mesmos bens sejam exclusivamente utilizados no âmbito 
das atividades de produção agrícola, bastando que sejam normalmente utilizados no âmbito 
dessas atividades.

Nem a isenção é condicionada ao facto de os seus adquirentes serem sujeitos passivos de IVA 
pelo exercício de atividades de produção agrícola.

De qualquer modo, para evitar um aproveitamento indevido da isenção, o referido Ofício-
-Circulado já estabelece a sua não aplicação a determinados produtos.

Resposta
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Pelo que se recomenda a leitura do referido Ofício Circulado n.º 30246, especialmente o 
constante dos seus n.ºs 3 a 7, relativamente aos bens a que não se aplica a referida isenção.

Por outro lado, a referida isenção tem natureza objetiva, pelo que os fornecedores dos 
comerciantes dos referidos bens também devem aplicar a isenção, nos mesmos termos em que 
a aplicarão os comerciantes, nas vendas aos seus clientes.

Mas esta é uma questão que o sujeito passivo, por uma questão de segurança, poderá colocar à 
consideração da AT, através de num pedido de informação vinculativa, nos termos do artigo 68.º 
da LGT, ou, em alternativa, com vista a uma maior celeridade na resposta, através de um pedido 
de esclarecimento dirigido ao e-balcão.

ASSUNTO

DOAÇÃO - MAIS VALIAS

Pergunta 

Em 21 de Agosto de 2008, o contribuinte recebeu de seus pais 3 imóveis urbanos (1 apartamento e 2 garagens), 
tendo sido atribuído à doação valor igual ao do VPT dos imóveis na altura (total de 31.734€) e sido liquidado o 
IS (doação isenta).

Em 02 de Outubro de 2008, foi entregue a declaração modelo 1 de IMI e, da 1ª avaliação subsequente do 
imóvel nos termos do CIMI, resultou o VPT global de 99.830€ para o conjunto dos 3 imóveis adquiridos por 
doação isenta.
Em Janeiro de 2021, os imóveis foram vendidos por 107.000€.

Coloca-se agora a questão de saber qual o valor a considerar para a aquisição dos imóveis adquiridos por 
doação isenta para efeitos de cálculo das mais-valias obtidas com a venda ocorrida em 2021. 
Ora, é sabido que a situação jurídica do contribuinte é defi nida pela lei em vigor ao tempo dos factos, sob pena 
de violação do princípio constitucional da proibição da retroatividade da lei fi scal.

A redação do art. 45.º do CIRS vigente em 2008 era a seguinte:

Artigo 45.º - Valor de aquisição a título gratuito
[Versão anterior à Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril - OE]

1. Para a determinação dos ganhos sujeitos a IRS considera-se valor de aquisição, no caso de 
bens ou direitos adquiridos a título gratuito, aquele que haja sido considerado para efeitos de 
liquidação do imposto do selo. [Redação dada pela Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro - OE]

2. Não havendo lugar à liquidação do imposto referido no número anterior, considerar-se-ão os valores 
que lhe serviriam de base, caso fosse devido, determinados de harmonia com as regras próprias daquele 
imposto.
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Nos termos do disposto no nº 1 do artº 45º do CIRS, para efeito de cálculo da mais-valia na 
alienação de imóveis que tenham sido adquiridos a título gratuito, por herança ou doação, o valor 
de aquisição corresponde ao valor que tenha sido considerado, à data da transmissão (data do 
óbito ou da doação), para efeitos de liquidação de imposto de selo ou o que serviria de base à 
liquidação deste imposto, caso este fosse devido.

No entanto, se o imóvel tiver vindo à posse do sujeito passivo por doação que tenha benefi ciado 
da isenção de imposto do selo prevista na alínea e) do artº 6º do respetivo Código, aplicável 
às doações a favor do cônjuge, ascendentes ou descendentes, considera-se como valor de 
aquisição o valor patrimonial tributário constante da matriz até dois anos antes da doação, 
conforme nº 3 do artº 45º do Código do IRS, na redação aplicável na data do facto gerador, ou 
seja, na data em que o imóvel é vendido.

Resposta

3. No caso de direitos reais sobre bens imóveis adquiridos há menos de dois anos, por doação isenta nos 
termos da alínea e) do artigo 6.º do Código do Imposto do Selo, considera-se valor de aquisição o valor 
patrimonial tributário anterior à doação. [Aditado pela Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro - OE]

Tendo o facto tributário das mais-valias sido verifi cado em 2021 (muito depois dos 2 anos fi xados pela lei 
supra), fi ca afastada a consideração do VPT anterior à doação (31.734€).

Pergunta-se em vossa opinião qual deverá ser o valor de aquisição a declara no anexo G de 2021?
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