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1. INTRODUÇÃO. O ARTIGO 6.º DO CÓDIGO DO IRC 
 

1. Estabelece o artigo 12.º do Código do IRC que “[A]s sociedades e outras 

entidades a que, nos termos do artigo 6º, seja aplicável o regime de 

transparência fiscal não são tributadas em IRC, salvo quanto às tributações 

autónomas”. 

 

2. As sociedades e outras entidades às quais é aplicável o regime da transparência 

fiscal são as que se encontram identificadas no número 1 do artigo 6.º do mesmo 

Código e incluem (a) as sociedades civis não constituídas sob forma comercial; 

(b) as sociedades de profissionais; (c) algumas sociedades de simples 

administração de bens2; (d) os agrupamentos complementares de empresas e (e) 

os agrupamentos europeus de interesse económico. 

                                                 
1 Advogado, Abreu & Advogados. O autor pode ser contactado em: miguel.t.abreu@abreuadvogados.com  
2 Aquelas 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. Cfr. 
igualmente o que dispõem as alíneas (b) e (c) do número 4 e o número 5 do artigo 6.º do Código do IRC 
a respeito do que o legislador entende por “sociedade de simples administração de bens” e “grupo 
familiar”.  

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/irc12.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/irc12.aspx
mailto:miguel.t.abreu@abreuadvogados.com
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3. Em particular no que respeita ao conceito de “sociedade de profissionais”, 

estabelecem os n.ºs 1 e 2 da alínea a) do n.º 4 do artigo 6.º do Código do IRC3 

que nele se integram apenas e unicamente as sociedades: 

(a) que se constituem para o exercício de uma das atividades identificadas no 

artigo 151º do Código do IRS, na qual todos os sócios pessoas singulares 

sejam profissionais dessa atividade. 

 

(b) cujos rendimentos provenham, em mais de 75 %, do exercício conjunto ou 

isolado de atividades profissionais especificamente previstas na lista a que 

se refere o artigo 151º do Código do IRS, desde que, cumulativamente, 

durante mais de 183 dias do período de tributação, o número de sócios não 

seja superior a cinco, nenhum deles seja pessoa coletiva de direito público 

e, pelo menos, 75 % do capital social seja detido por profissionais que 

exercem as referidas atividades, total ou parcialmente, através da sociedade. 

 

4. A interligação entre estes dois tipos de sociedades de profissionais não se 

afigura fácil.  

 

No entanto, aparenta ser evidente que o n.º 1 se dirige a sociedades que exerçam 

apenas UMA atividade profissional, enquanto o n.º 2 se dirige a sociedades que 

exerçam mais do que uma atividade profissional ou que exerçam atividades 

profissionais e atividades não profissionais – ou seja, quando a sociedade seja 

multidisciplinar4. 

 

Assume assim o legislador o princípio de que, nos casos de exercício de uma 

única atividade profissional, o regime geral deve ser o da transparência fiscal e 

nos casos de multidisciplinariedade o regime geral deve ser o da não 

                                                 
3 Por simplicidade de termos, sempre que infra mencionarmos n.º 1 ou o n.º 2, é a estas disposições que 
estaremos a fazer referência.  
4 Sobre a questão de saber se sociedades que exercem uma única atividade profissional mas têm sócios 
que não são profissionais dessa atividade, devem cair no n.º 1 ou no n.º 2, ver infra I.7. Ainda sobre esta 
temática, cfr. Micaela Monteiro Lopes “A Transparência Fiscal – Contributo para a Compreensão do 
Artigo 6.º do CIRC” – Vida Económica 2018. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/irc6.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cirs_rep/Pages/irs155.aspx
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transparência. 

  

E, na verdade, o n.º 2 parece vir nessa direção, ao estabelecer que nos casos de 

multidisciplinariedade, as sociedades só são transparentes quando se encontram 

verificados certos requisitos cumulativos, quatro em concreto: (i) mais de 75% 

dos rendimentos têm de provir de atividades profissionais; (ii) têm de ter 5 ou 

menos sócios (num período superior a 183 dias num ano fiscal); (iii) nenhum 

desses sócios pode ser pessoa coletiva de direito público e (iv) pelo menos 75 

% do capital social tem de ser detido por profissionais que exercem atividades 

integradas na lista do artigo 151.º do Código do IRS. 

 

Ou seja, em todas as situações em que ALGUM destes quatro requisitos falhe, 

a sociedade fica sujeita ao regime geral de tributação em sede de IRC – i.e., a 

isenção prevista no artigo 12.º do Código do IRC não tem aplicação. 

 

5. Mas, se este principio geral (da não transparência) foi assumido pelo legislador 

quanto às sociedades multidisciplinares, que interpretação devemos dar ao 

requisito introduzido pelo n.º 1 de que são transparentes as sociedades de 

profissionais “que se constituem para o exercício de uma das atividades 

identificadas no artigo 151º do Código do IRS, na qual todos os sócios pessoas 

singulares sejam profissionais dessa atividade”? 

 

Terá o legislador querido dizer que a sociedade se submete ao regime da 

transparência fiscal sempre e quando todos os sócios que são pessoas singulares 

sejam profissionais dessa atividade, mantendo-a portanto quando se introduzam 

sócios que não são pessoas singulares mas perdendo-a quando se introduzam 

sócios que, sendo pessoas singulares, não sejam profissionais dessa atividade?  

 

Ou terá o legislador querido dizer que a sociedade se submete ao regime da 

transparência fiscal sempre e quando todos os sócios sejam pessoas singulares 

profissionais dessa atividade, perdendo-a pois quando se introduzam quaisquer 

outros sócios? 

 

Por outras palavras, tendo o legislador escrito: na qual todos os sócios pessoas 
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singulares sejam profissionais dessa atividade, terá ele querido dizer, 

literalmente, isso mesmo, ou terá antes querido dizer: na qual todos os sócios 

sejam pessoas singulares profissionais dessa atividade? 

 

Em ambas estas interpretações há um pressuposto que nos parece resultar claro 

do texto do n.º 1, que é o de que em nenhuma delas se impede que coexistam na 

sociedade sócios que não são pessoas individuais profissionais dessa atividade5. 

 

Todavia, admitindo embora que a segunda interpretação possa fazer algum 

sentido6, consideramos que ela parte de uma leitura da norma que colide com o 

elemento literal pois que assume que o legislador se equivocou, querendo dizer 

uma coisa substancialmente diferente da que escreveu. 

 

Além disso, esta interpretação implicaria a repristinação da norma com o texto 

que existia antes da publicação da Lei 109-B/2001 de 27 de dezembro, pelo qual 

se definia uma sociedade de profissionais como sendo a “a sociedade 

constituída para o exercício de uma actividade profissional constante da lista 

a que alude o artigo 151º do Código do IRS, em que todos os sócios sejam 

profissionais dessa actividade”. 

 

Ora, sendo expresso o desejo do legislador de alterar o texto da norma, mais não 

cabe ao interprete do que aceitá-lo. 

 

Nesse sentido, sabemos que a manutenção da transparência numa sociedade que 

exerce apenas uma atividade profissional depende apenas de um facto: aqueles 

sócios que são pessoas singulares têm todos de ser profissionais dessa atividade. 

 

Sabemos igualmente que essa sociedade pode ter outros sócios e ainda assim 

manter a transparência fiscal. A questão é a de saber se pode ter quaisquer outros 

sócios e se é indiferente o nível de participação desses outros sócios no capital 

                                                 
5 Ou seja, o impacto da restrição imposta pelo legislador tem efeito meramente fiscal, sendo tudo o mais 
regulado pela legislação aplicável a cada sociedade de profissionais. 
6 Pois permitiria circunscrever o n.º 1 apenas às situações em que a unidisciplinaridade é total, quer ao 
nível da atividade quer ao nível do capital.  
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da sociedade.  

 

Para responder a esta questão, socorramo-nos então do artigo 9.º do Código 

Civil7 para tentar encontrar o pensamento do legislador, procurando ver como 

se enquadrariam algumas situações em concreto e qual o sentido que 

assumiriam quando confrontadas com o regime adotado para as sociedades 

multidisciplinares. 

- primeira situação possível: todos os sócios são profissionais dessa atividade. 

Neste caso, a resposta é simples. A sociedade fica sujeita ao regime da 

transparência fiscal; 

- segunda situação possível: todos os sócios são pessoas individuais mas uns são 

sócios profissionais e outros são meros investidores8. 

Neste caso, a resposta seria igualmente simples: A sociedade não estaria sujeita 

ao regime da transparência fiscal pois nem todos os sócios pessoas singulares 

seriam profissionais dessa atividade. 

Em coerência com a letra da lei, haveria que dizer que a perda do regime de 

transparência nestes casos não dependeria nem do nível de participação9 nem 

do número de sócios não profissionais. 

- terceira situação possível: todos os sócios que são pessoas individuais são 

profissionais dessa atividade mas a sociedade tem outros sócios que são pessoas 

coletivas.  

Neste caso, a resposta seria igualmente simples: A sociedade continuaria a estar 

sujeita ao regime de transparência fiscal pois todos os sócios pessoas singulares 

seriam profissionais dessa atividade. 

Em coerência com a letra da lei, haveria que dizer que a manutenção do regime 

                                                 
7 Artigo 9º (Interpretação da lei): “1 – A interpretação não deve cingir-se à letra da lei, mas reconstituir 
a partir dos textos o pensamento legislativo, tendo sobretudo em conta a unidade do sistema jurídico, as 
circunstâncias em que a lei foi elaborada e as condições específicas do tempo em que é aplicada. 2 – 
Não pode, porém, ser considerado pelo intérprete o pensamento legislativo que não tenha na letra da 
lei um mínimo de correspondência verbal, ainda que imperfeitamente expresso. 3 – Na fixação do sentido 
e alcance da lei, o intérprete presumirá que o legislador consagrou as soluções mais acertadas e soube 
exprimir o seu pensamento em termos adequados”. 
8 Teriam de ser pois a sociedade só pode exercer UMA única atividade profissional. Esta situação apenas 
é possível onde o enquadramento legal especifico dessa sociedade profissional permita a existência de 
sócios investidores. 
9 Bastaria que um sócio investidor detivesse 1% do capital social da sociedade. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/106487514/201810122116/73407050/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/106487514/201810122116/73407050/diploma/indice
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de transparência nestes casos não dependeria nem do nível de participação10 

nem do número de sócios pessoas coletivas. 

 

6. Se a interpretação literal do disposto no n.º 1 permite uma resposta clara às três 

situações concretas elencadas, quando vistas isoladamente, já o mesmo não 

sucede quando vistas em conjunto.  

 

Afinal por que razão uma sociedade que se dedica a apenas uma atividade 

profissional mantém o regime de transparência se tiver um sócio pessoa coletiva 

e a perde se tiver um sócio pessoa singular que não é profissional dessa mesma 

atividade? 

 

E porque razão, nesses casos, não impôs o legislador qualquer limite em matéria 

de participação no capital ou no número de sócios não profissionais quando no 

n.º 2 veio dedicar tanta atenção a esses limites?  

 

Pense-se no caso de duas sociedades, uma unidisciplinar e outra 

multidisciplinar, que detêm três sócios profissionais (pessoas individuais), cujos 

rendimentos advêm em 100% das atividades exercidas, mas que detêm um sócio 

pessoa individual que assume um papel de mero investidor passivo e que detém 

20% do respetivo capital social.  

 

No primeiro caso, apesar do princípio geral ser o da transparência, a sociedade 

perderia a transparência fiscal. No segundo caso, apesar do princípio geral ser 

o da não transparência, a sociedade passaria a estar sujeita ao regime da 

transparência fiscal. 

 

Não parece fazer qualquer sentido pois se, no segundo caso, a situação é 

suficientemente forte para que o legislador abandone o princípio geral de não 

transparência, então, no primeiro caso, e por maioria de razão, a solução do 

legislador nunca deveria ser a da perda da transparência fiscal. 

                                                 
10 Ainda que a pessoa coletiva detivesse a larga maioria do capital da sociedade, esta manteria o regime 
de transparência fiscal. 
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Visto de outro ângulo, que sentido se pode encontrar num enquadramento 

jurídico que, perante situações idênticas apresenta uma solução que inverte o 

principio geral subjacente e (i) tributa como não transparente uma sociedade 

que, exercendo uma única atividade, tem sócios que são pessoas individuais que 

não são profissionais dessa atividade e depois (ii) tributa como transparente uma 

sociedade que, exercendo diversas atividades, e preenchendo determinados 

requisitos, tem sócios que são igualmente pessoas individuais que não são 

profissionais dessa atividade desde que detenham menos de 25% do respetivo 

capital social? 

 

Se no caso de sociedades de profissionais com uma única atividade, a introdução 

de uma pessoa individual não profissional permite por si só afastar a 

transparência fiscal, então por maioria de razão se deveria dizer que essa 

transparência não deveria ser atribuída  a uma sociedade multidisciplinar 

quando nela se introduzem sócios não profissionais, independentemente do 

respetivo nível de participação. 

 

Em nossa opinião, não pode a interpretação literal do disposto no n.º 1 levar a 

este resultado pois tal traduzir-se-ia numa subversão dos princípios gerais que 

devemos ter por subjacentes a cada uma das duas situações.  

 

No respeito por esses princípios parece-nos que, da mesma forma que o n.º 1 

não permite manter a transparência se coexistirem sócios que sejam meros 

investidores individuais, não deve permiti-lo se esses sócios (investidores) 

assumirem uma forma societária. 

 

Nesta linha de raciocínio, a única forma de uma sociedade de profissionais 

unidisciplinar manter a transparência será se os sócios não profissionais forem 

(i) pessoas coletivas (ii) cuja atividade seja idêntica à que é exercida pela 

sociedade.  

 

Só assim, em nossa opinião se permite um resultado que harmonize o tipo de 

sócios permitidos no contexto de uma sociedade de profissionais unidisciplinar 
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– exigindo que sejam pessoas individuais profissionais dessa atividade ou 

pessoas coletivas igualmente envolvidas no exercício dessa atividade.  

 

7. Chegamos assim à primeira conclusão relativamente à interpretação do n.º 1, ou 

seja, a de que só se aplica às situações em que nenhum sócio exerce uma 

atividade distinta da que é exercida pela sociedade. 

 

Significa isto que uma sociedade de profissionais unidisciplinar que tenha 

sócios que sejam meros investidores, pessoas individuais ou coletivas, é 

automaticamente submetida ao regime geral de tributação em sede de IRC? 

 

Em nossa opinião não pois resta ainda verificar se lhe é aplicável o disposto no 

n.º 2. O que equivale a dizer que, em nossa opinião, o n.º 2 se deve aplicar, não 

só às sociedades que exercem mais do que uma atividade, mas também àquelas 

que, exercendo uma única atividade, apresentem outros elementos de 

multidisciplinaridade, como sejam, a presença de sócios que não são 

profissionais dessa atividade. 

 

Compreendemos que este argumento não obtenha na letra do n.º 2 o respaldo 

que seria desejável. Mas pensamos que a simples remoção do regime da 

transparência de todas as sociedades unidisciplinares apenas porque um sócio 

investidor (pessoa individual) detém uma pequena participação no capital 

quando esse regime lhe seria imposto se a sua atividade fosse multidisciplinar, 

levaria a um resultado totalmente contraditório com os princípios subjacentes 

antes enunciados.   

 

Resulta assim que, em nossa opinião, a mecânica do artigo 6.º do Código do 

IRC, quando aplicada a sociedades de profissionais, se deve ler de modo 

sequencial, ou seja: 

 

a) A sociedade está constituída sob a forma civil? Se sim, é transparente11. Se 

                                                 
11 Na realidade, e no que diz respeito às sociedades de advogados, como se verá infra (II.3), esta primeira 
questão tornou-se desnecessária com a introdução do n.º 15 do artigo 213.º da Lei 145/2015.  

https://dre.pt/application/conteudo/70236273
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não, passamos à pergunta seguinte. 

b) A sociedade exerce uma única atividade profissional e todos os seus sócios 

são pessoas individuais, profissionais dessa atividade? Se sim, é 

transparente. Se não, passamos à pergunta seguinte: 

c) A sociedade exerce uma única atividade profissional e os seus sócios 

incluem (i) pessoas individuais que são profissionais dessa atividade e (ii) 

pessoas coletivas cujo objeto é o exercício dessa mesma atividade 

profissional? Se sim, é transparente. Se não, passamos à pergunta seguinte: 

d) A sociedade preenche todos os quatro requisitos impostos pelo n.º 2? Se 

sim, é transparente. Caso contrário não é transparente.  

 

2. O ARTIGO 6.º DO CÓDIGO DO IRC E AS SOCIEDADES DE ADVOGADOS 
 

8. Não estando as sociedades de advogados autorizadas a exercer outra atividade 

que não a que resulta da prática de atos de advocacia12, e estando o seu capital 

social vedado a outras entidades que não advogados, sociedades de advogados 

portuguesas ou associações de advogados de outros Estados membros da União 

Europeia cujo capital e direitos de voto caibam maioritariamente a advogados13, 

cabe perguntar até que ponto é relevante o debate sobre a interligação das duas 

disposições analisadas supra. 

 

Estando a atividade de uma sociedade de advogados restrita à prática de atos de 

advocacia, cabe constatar que a sua estrutura de capital (e direitos de voto) pode 

hoje ser bastante diversificada, incluíndo: 

 
a) sociedades de advogados detidas exclusivamente por advogados pessoas 

                                                 
12 N.º 7 do artigo 213.º da Lei 145/2015: “Não é permitido às sociedades de advogados exercer direta 
ou indiretamente a sua atividade em qualquer tipo de associação ou integração com outras profissões, 
atividades e entidades cujo objeto social não seja o exercício exclusivo da advocacia”.  
13 N.º 2 do artigo 213.º da Lei 145/2015: “Podem ainda ser sócios de sociedades de advogados: (a) 
Sociedades de advogados previamente constituídas e inscritas na Ordem dos Advogados; (b) 
Organizações associativas de profissionais equiparadas a advogados constituídas noutro Estado 
membro da União Europeia cujo capital e direitos de voto caiba maioritariamente aos profissionais em 
causa”.   

https://dre.pt/application/conteudo/70236273
https://dre.pt/application/conteudo/70236273
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individuais; 

b) sociedades de advogados detidas por advogados pessoas individuais e por 

outras sociedades de advogados portuguesas; 

c) sociedades de advogados detidas exclusivamente por outras sociedades de 

advogados portuguesas; 

d) sociedades de advogados detidas por advogados pessoas individuais e por 

associações de advogados da União Europeia, detidas apenas por 

advogados; 

e) sociedades de advogados detidas por advogados pessoas individuais e por 

associações de advogados da União Europeia, detidas por advogados e 

outros profissionais, mas onde os advogados detêm a maioria do capital e 

dos direitos de voto14. 

f) sociedades de advogados da União Europeia que aqui inscrevem as suas 

representações permanentes, ao abrigo das leis comerciais, e que se 

equiparam a sociedades de advogados15. 

 

9. Todavia, apesar de exercerem todas a mesma atividade em Portugal, nem todas 

se encontram sujeitas ao regime da transparência fiscal. 

 

Com efeito, com base na nossa interpretação dos dois tipos de sociedades de 

profissionais contempladas no artigo 6.º do Código do IRC, diríamos o seguinte, 

por referência às diferentes alíneas do número anterior: 

a) as sociedades de advogados referidas nas alíneas (a) e (b) são fiscalmente 

transparentes ao abrigo do n.º 1, o que significa que a respetiva matéria 

coletável é imputada aos seus sócios, independentemente de qualquer 

distribuição, e tributada em sede de IRS na sua esfera pessoal16; 

b) As sociedades de advogados referidas na alínea (c) são em nossa opinião 

fiscalmente transparentes ao abrigo do n.º 217, por preencherem os requisitos 

                                                 
14 Abre-se assim o capital de uma sociedade de advogados a organizações associativas multidisciplinares 
desde que constituídas à luz de um ordenamento jurídico estrangeiro. 
15 Cf. n.º 1 do artigo 211.º da Lei 145/2015. 
16 No caso, a sociedade de advogados que é sócia recebe esses rendimentos apenas para os imputar em 
seguida aos seus próprios sócios, que os tributam em sede de IRS. 
17 Dado que não se aplicará o n.º 1 por não terem quaisquer sócios pessoas individuais. 

https://dre.pt/application/conteudo/70236273
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previstos no n.º 218, o que significa que a respetiva matéria coletável é 

imputada aos seus sócios, independentemente de qualquer distribuição, e 

tributada em sede de IRS na sua esfera pessoal 19; 

c) As sociedades de advogados referidas na alínea (d) são em nossa opinião 

fiscalmente transparentes ao abrigo do n.º 1, por respeito ao princípio da 

igualdade que impõe um tratamento idêntico quando os sócios são de igual 

natureza. Naturalmente, no caso de uma associação de advogados residente 

na União Europeia a sua tributação em Portugal faz-se por referência ao 

disposto no n.º 9 do artigo 5.º do Código do IRC, que determina que “[P]ara 

efeitos da imputação prevista no artigo seguinte (artigo 6.º), considera-se 

que os sócios ou membros das entidades nele referidas que não tenham sede 

nem direcção efectiva em território português obtêm esses rendimentos 

através de estabelecimento estável nele situado”20. 

d) As sociedades de advogados mencionadas na alínea (e) podem ser ou não 

fiscalmente transparentes dependendo da exata natureza do sócio não 

residente. Por respeito ao princípio da igualdade, se esse sócio, 

independentemente de quem são os seus próprios sócios, for uma sociedade 

de advogados, pensamos que a resposta deve ser idêntica à da alínea 

anterior. Caso contrário haverá que verificar se se cumprem os requisitos de 

o n.º 2.  

e) As representações permanentes das sociedades de advogados estrangeiras 

em Portugal ficam sujeitas ao regime geral de tributação em sede de IRC. 

 

10. Se a aplicação em concreto do artigo 6.º às sociedades de profissionais já é 

complexa, como resulta do que se referiu acima, o legislador veio introduzir-

lhe ainda maior incerteza ao estabelecer no n.º 15 do artigo 213.º da Lei 

145/2015 que “[À]s sociedades de advogados é aplicável o regime fiscal 

                                                 
18 Pois, nestes casos, 100% dos seus rendimentos derivam do exercício de atividades profissionais; só 
existe um sócio (que é a sociedade de advogados), esse sócio não é pessoa coletiva de direito publico e 
100% do seu capital é detido, ainda que indiretamente, por profissionais que exercem as referidas 
atividades, total ou parcialmente, através da sociedade. 
19 No caso, a sociedade de advogados que é sócia recebe esses rendimentos apenas para os imputar em 
seguida aos seus próprios sócios, que os tributam em sede de IRS. 
20 Ou seja, fica sujeita ao regime geral de tributação em sede de IRC. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/irc5.aspx
https://dre.pt/application/conteudo/70236273
https://dre.pt/application/conteudo/70236273
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previsto para as sociedades constituídas sob forma comercial”. 

 

Mas que regime fiscal está previsto para as sociedades constituídas sob forma 

comercial? 

 

Quereria o legislador remeter a tributação das sociedades de advogados para o 

regime geral de tributação em sede de IRC, afastando-as assim do regime da 

transparência fiscal? 

 

Se era essa a sua intenção, então diga-se que foi muito infeliz na forma como o 

fez. Desde logo porque as sociedades constituídas sob forma comercial podem 

ser sujeitas ao regime de transparência fiscal desde que preencham algum dos 

requisitos previstos no artigo 6.º. É o caso, por exemplo, das sociedades de 

simples administração de bens ou das sociedades de advogados constituídas sob 

a forma comercial. 

 

Poderia dizer-se que a norma é inútil se não na medida em que pretenda acabar 

com a transparência fiscal das sociedades de advogados. Pensamos que não será 

bem assim, pois ela não deixa de ter um alcance simples, que é o de dizer que 

as sociedades (de advogados) civis sob forma civil não são automaticamente 

transparentes do ponto de vista fiscal21, pois o seu regime fiscal terá de ser 

aferido por referência ao regime das sociedades constituídas sob forma 

comercial22. 

 

Ou seja, se uma sociedade de advogados for constituída sob forma civil, ela não 

será automaticamente transparente ao abrigo do que dispõe a alínea (a) do n.º 1 

do artigo 6.º do Código do IRC. Será necessário que se sujeite essa sociedade 

aos mesmos testes a que se sujeita uma sociedade de profissionais constituída 

                                                 
21 Como seriam por aplicação direta da alínea a) do n.º 4 do artigo 6.º do Código do IRC. 
22 Sobre a possibilidade de uma sociedade de Advogados se constituir sob a forma comercial, cf. “Das 
Sociedades De Advogados Sob Forma Comercial”, Marisa Dinis. Em sentido distinto, cf. Paulo Tarso 
Domingues (“Podem as Sociedades de Advogados ser, hoje, Sociedades Comerciais? Breve Análise do 
Novo Regime Jurídico”, em “Revista de Direito Privado n.º 54”).  
 

https://www.academia.edu/25535316/_Das_Sociedades_de_Advogados_sob_forma_comercial_in_Juristas_do_Mundo_S%C3%A9rie_Excel%C3%AAncia_Jur%C3%ADdica_Vol._IV_Editora_Rede_Porto_2016
https://www.academia.edu/25535316/_Das_Sociedades_de_Advogados_sob_forma_comercial_in_Juristas_do_Mundo_S%C3%A9rie_Excel%C3%AAncia_Jur%C3%ADdica_Vol._IV_Editora_Rede_Porto_2016
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sob a forma comercial. 

  

3. A EVOLUÇÃO DA PRÁTICA JURÍDICA 
 

11. Aquando da introdução do Código do IRC e da sujeição das sociedades de 

advogados ao regime da transparência fiscal, a realidade subjacente à prática da 

advocacia nada tinha a ver com a realidade atual. 

 

A advocacia exercia-se essencialmente de duas formas: através de prática 

individual ou através de sociedades que mais não representavam do que uma 

mera partilha de custos e despesas, funcionando cada advogado de forma 

individual perante os seus próprios clientes. 

 

Poucas sociedades existiam na altura e as que existiam eram pequenas 

sociedades de advogados onde a prática exercida era essencialmente assegurada 

pelos próprios sócios. 

 

30 anos volvidos, a advocacia em regime societário evoluiu de forma 

significativa. Hoje coexistem inúmeras sociedades de advogados com mais de 

100 colaboradores e 4 com mais de 300 colaboradores, entre advogados, 

consultores e funcionários administrativos. Estão espalhadas por várias cidades 

e países e são geridas por conselhos de administração com fortes poderes 

delegados, dotados de um elevado grau de autonomia e suportados por uma 

equipe de gestores e de profissionais altamente especializados. 

 

A sua gestão segue regras típicas de qualquer empresa, com orçamentos, planos 

de desenvolvimento, imposições por parte das entidades bancárias em particular 

em matéria de rácios de capital, para não mencionar a necessidade de 

salvaguardarem um fluxo de tesouraria saudável, tantas vezes incompatível com 

a necessidade de entregarem aos sócios a totalidade dos resultados gerados. 

 

12. O regime jurídico da constituição e funcionamento das sociedades de 

profissionais, aprovado pela Lei 53/2015 de 11 de junho, veio reconhecer uma 

https://dre.pt/application/conteudo/67458279
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maior aproximação deste tipo de sociedades à realidade empresarial sem com 

isso afetar a natureza civil de tantas delas, reconhecimento esse que se traduziu, 

designadamente, (i) na liberdade de forma; (ii) na possibilidade de terem sócios 

não profissionais; (iii)  na possibilidade de terem administradores ou gerentes 

não ligados ao exercício da profissão em causa; (iv) na possibilidade de 

aquisição de participações próprias; (v) na possibilidade de sujeitar o regime de 

responsabilidade civil à lei comercial; (vi) na aplicação das normas comerciais 

sobre fusões e cisões e (vii) na possibilidade de se organizarem sob a forma de 

consórcio, associação em participação, agrupamento complementar de 

empresas ou agrupamento europeu de interesse económico.   

 

Também o regime jurídico aplicável às sociedades de advogados, constante do 

capítulo VI da Lei 145/2015, vem na mesma direção ao sujeitar a respetiva 

regulação, em muito aspetos, ao regime da Lei 53/2015.  

 

13. Ambos estes diplomas vêm reconhecer que o exercício da atividade profissional 

e, em particular o exercício da advocacia, se sofisticou ao ponto de não ser mais 

adequado o regime jurídico anterior, e ambos estes diplomas se modernizaram 

para permitir que este tipo de sociedades competisse com maior eficiência nos 

respetivos mercados, competitividade essa que depende da sua capacidade de 

adotar mecanismos de funcionamento mais flexíveis e mais empresariais. 

 

14. Também assim é necessário no domínio da fiscalidade, como aliás não deixou 

de reconhecer, ainda de modo muito tímido e infeliz, o legislador ao introduzir 

o n,º 15 do artigo 213.º da Lei 145/2015. 

 

4. O REGIME DA TRANSPARÊNCIA FISCAL E OS PROBLEMAS QUE CAUSA ÀS 

SOCIEDADES DE ADVOGADOS 
 

15. Os motivos pelos quais as sociedades de profissionais se encontram geralmente 

sujeitas a um regime de transparência fiscal estão identificados desde logo no 

preâmbulo do Código do IRC23 que refere o seguinte: “[I]mporta ainda 

                                                 
23 Aprovado pelo DL 442-B/88 de 30 de novembro. 

https://dre.pt/application/conteudo/519003


A TRANSPARÊNCIA FISCAL E A(LGUMA)S SOCIEDADES DE ADVOGADOS 
_____________________________________________________________________ 

 
REVISTA ELECTRÓNICA DE FISCALIDADE DA AFP                                                                                            (2019) I:1 

15 || 21 

sublinhar que, com objectivos de neutralidade, combate à evasão fiscal e 

eliminação da denominada dupla tributação económica dos lucros distribuídos 

aos sócios, se adopta em relação a certas sociedades em regime de 

transparência fiscal”. 

 

Estes objetivos visavam assegurar que a interposição de uma sociedade de 

advogados entre o advogado e o seu cliente (i) em nada mudava o regime fiscal 

a que ele estava sujeito – dessa forma assegurando que ele era tributado da 

mesma forma, exercesse a sua atividade diretamente ou através de uma 

sociedade (neutralidade); (ii) não permitia obter vantagens fiscais que lhe não 

estavam disponíveis caso exercesse a atividade diretamente (evasão fiscal) e (iii) 

não levava a situações de potencial dupla tributação, ao sujeitar os respetivos 

rendimentos a tributação na esfera da sociedade e depois na esfera pessoal do 

sócio. 

 

16. É fácil verificar que estes objetivos, se compreensíveis quando se pensa numa 

sociedade de advogados que é mera extensão da atividade de um sócio, ou de 

um número muito limitado de sócios, sem autonomia, sem órgãos de decisão 

distintos dos sócios e sem uma organização própria, não tem o mesmo alcance 

e conteúdo quando se cruza com sociedades de advogados de maior dimensão, 

onde a atividade da sociedade se não confunde com a dos seus sócios, antes 

atuando no mundo jurídico de modo totalmente autónomo, com órgãos de 

decisão próprios distintos dos seus sócios, dotada de um interesse próprio que 

não é o mesmo de cada um dos seus sócios, e apoiada em recursos próprios que 

resultam da sua atividade, atividade essa que não resulta apenas do trabalho dos 

seus sócios, mas também, e em muitos casos de forma substancial, do de muitos 

outros advogados que com ela colaboram24.  

 

Para estas sociedades, organizadas sob moldes empresariais, com uma gestão 

                                                 
24 Se numa pequena sociedade de advogados se pode admitir que o sócio tenha uma capacidade de 
intervenção nas decisões da sociedade que, em teoria, lhe permitem submeter os interesses desta aos 
seus, numa sociedade de advogados de maior dimensão, tal é impensável: Nenhum sócio, 
individualmente considerado, tem poder ou oportunidade de submeter os interesses da sociedade aos 
seus. 
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profissionalizada, com equipas especializadas em diferentes áreas de suporte, 

como os sistemas de informação, os recursos humanos, os serviços financeiros, 

o marketing, a gestão de processos e tantas outras, a aplicação de um regime de 

transparência fiscal traduz-se essencialmente no esvaimento do seu património 

próprio pois que os seus lucros, em vez de parcialmente reinvestidos na sua 

atividade, têm de ser integralmente imputados aos seus sócios 

independentemente de lhes serem parcial ou integralmente distribuídos – o que, 

na prática, as obriga a distribuir todos os anos a totalidade dos seus lucros, 

ficando assim impossibilitadas de criar reservas que reforcem os seus capitais 

próprios.  

 

E não se argumente que nada impede uma sociedade de advogados de reter parte 

dos seus lucros e reinvesti-los na sua atividade ou reforçar os seus capitais 

próprios, distribuindo aos seus sócios apenas a parte remanescente.  

 

Com efeito, basta pensar que tais lucros retidos serão tributados na esfera 

jurídica dos sócios e que o imposto que estes terão de pagar incidirá também 

sobre esses montantes retidos, para compreender que tal opção é impraticável 

pois elevaria a carga tributária efetiva desses sócios a níveis absolutamente 

estratosféricos25. 

 

17. Este resultado é por sua vez totalmente contraditório com as linhas de orientação 

dos últimos governos, as quais passam exatamente por criar melhores condições 

à capitalização das empresas portuguesas.  

 

Assim, empresas portuguesas de todo o tipo têm à sua disposição inúmeros 

benefícios destinados a permitir que fortaleçam os seus capitais próprios, desde 

                                                 
25 Pense-se num rendimento global de 100, sujeito a tributação efetiva em sede de IRS (com as taxas 
adicionais previstas na lei) a 50%. Se a sociedade retivesse 25% dos lucros, isso significaria que o sócio 
pagaria 50 de impostos e ficaria apenas com 25 de rendimento disponível, o que equivaleria a uma carga 
tributária efetiva de 66,6% (50/75). No limite – por exemplo, numa situação de crise, em que os seus 
clientes se atrasem no pagamento das respetivas faturas e a sociedade precise que os seus sócios 
financiem, não só o seu funcionamento regular, mas também o pagamento do IVA ao Estado pelas faturas 
emitidas e não pagas -, carecendo a sociedade de reter 50% dos lucros obtidos, a tributação efetiva do 
sócios corresponderia a 100% dos valores recebidos. 
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(i) a remuneração convencional do seu capital social26; (ii) o incentivo à sua 

recapitalização caso estejam abrangidas pelo disposto no artigo 35.º do Código 

das Sociedades Comerciais (“CSC”)27; (iii) a dedução por lucros retidos e 

reinvestidos28 ou outros criados no âmbito do designado “Programa 

Capitalizar”. 

 

Ora que sentido faz concederem-se tantos e tantos apoios e benefícios à 

capitalização das empresas em geral e depois, quando se trata de os aplicar às 

sociedades de advogados29, obrigar à sua prévia tributação, na integralidade, em 

sede de IRS, a taxas progressivas que podem, em alguns casos, ultrapassar os 

50%.?  

 

Considerará o legislador que as sociedades de advogados, apesar de terem um 

objeto não comercial, não são relevantes no panorama da economia portuguesa, 

não geram emprego em termos que justifiquem o mesmo tipo de benefícios 

concedidos às demais empresas ou não necessitam de capital para 

desenvolverem as suas atividades e investirem no seu futuro? 

 

18. Infelizmente, as sociedades de advogados portuguesas não são apenas 

discriminadas quando confrontadas com as empresas comerciais.  

 

Elas são igualmente discriminadas quando confrontadas com outras sociedades 

de advogados, designadamente com aquelas que, referidas acima, podem ser 

tributadas em sede de IRC. 

 

Essas outras sociedades de advogados, a começar pelas representações em 

Portugal de sociedades estrangeiras, são tributadas apenas sobre o lucro gerado 

                                                 
26 Artigo 41.º-A do Estatuto dos Benefícios Fiscais (“EBF”). 
27 Artigo 43.º-B do EBF. 
28 Artigo 29.º do DL 162/2014 de 31 de outubro (vulgo, Código Fiscal do Investimento). 
29 Nas poucas situações em que esses benefícios se possam aplicar às sociedades de advogados (de todos 
os benefícios mencionados, será apenas o caso da remuneração convencional do capital social, que se 
alarga a sociedades civis sob forma comercial, mas não ás sociedades civis sob forma civil). 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116042191/201905062128/73599842/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34443975/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34443975/view?p_p_state=maximized
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cfi/Pages/cfi-29.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cfi/Pages/codigo-fiscal-do-investimento-indice.aspx
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em Portugal, à taxa geral de IRC de 21%30. Os valores distribuídos pela 

representação permanente portuguesa para a casa-mãe encontram-se isentos de 

qualquer tributação adicional em Portugal. 

 

19. E são também discriminadas quando confrontadas com outras sociedades de 

profissionais, sempre e quando o respetivo regime geral permitir a introdução 

de sócios não profissionais e sempre que os limites do n.º 2 possam ser 

legalmente afastados31. 

 

20. Assim, uma sociedade de advogados de dimensão média, descapitalizada todos 

os anos por se ver obrigada a distribuir aos seus sócios a totalidade dos 

resultados apurados, obrigada ainda a financiar o Estado pelo IVA faturado aos 

seus Clientes muito antes de estes lho pagarem, transforma-se facilmente numa 

empresa em dificuldades, não por fatores que lhe sejam imputáveis, mas apenas 

pela forma discriminatória e implacável como é tratada pelo legislador fiscal. 

 

21. Acresce um outro fator que se traduz em determinar a verdadeira natureza dos 

rendimentos auferidos pelos sócios de sociedades de advogados de grande ou 

média dimensão. 

 

Com efeito, estas sociedades geram resultados que resultam do trabalho dos 

seus sócios e de inúmeros advogados que com elas colaboram. O rendimento 

que é anualmente atribuído a cada sócio tem assim uma dupla natureza, pois que 

parte resulta do seu próprio trabalho de advogado e parte resulta do investimento 

que efetuou na sociedade – esta parte correspondendo ao lucro que lhe é 

atribuído que não resulta do seu esforço individual mas antes do resultado 

gerado pela atividade dos demais colaboradores da sociedade. Esta parcela do 

seu rendimento não tem a natureza de rendimento do trabalho ou da atividade 

profissional pois que remunera apenas o capital investido.  

 

                                                 
30 A que acrescem as derramas municipal e estadual, mas que nunca levarão a sua tributação a níveis 
superiores aos 25% (atendendo ao nível expectável de lucros que poderão gerar). 
31 É o caso da maior parte das sociedades de profissionais, como médicos, engenheiros, arquitetos, 
consultores, que permitem a adoção de um regime de tributação não transparente. 
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22. Convenhamos que estes argumentos são suficientemente fortes para que se 

repense o modo de tributação das sociedades de advogados e se lhes seja aberta 

a mesma porta que se abre a todas as demais empresas portuguesas e mesmo às 

sociedades de advogados estrangeiras que com elas concorrem no mercado 

português. 

 

Eles são ainda evidência de que os princípios reclamados pelo legislador para 

justificar a sua sujeição a um regime de transparência fiscal não mais são 

adequados à realidade dos dias de hoje.  

 

Não só a discriminação a que estão sujeitas afeta o princípio da neutralidade 

fiscal, como afeta um outro principio ainda mais relevante que é o da igualdade 

fiscal. Quanto ao risco de evasão fiscal ou de dupla tributação, existem hoje na 

lei instrumentos bem mais eficazes do que a imposição de um regime de 

transparência fiscal.   

 

5. UM REGIME DE TRIBUTAÇÃO OPTATIVO. SERÁ NECESSÁRIO? 
 

23. A resposta a estas questões passa por atribuir às sociedades de advogados 

portuguesas a possibilidade de, querendo, serem tributadas ao abrigo das regras 

gerais de IRC.  

 

24. Poderá dizer-se que com a introdução de um regime optativo, os advogados 

procuram “ter o sol na eira e a chuva no nabal”.  

 

Não é bem assim.  

 

Com efeito, a introdução de um regime optativo não seria sequer necessário pois 

essa opção sempre existiria. Bastaria para tal que os sócios da sociedade 

emitissem recibo verde pela parcela do rendimento que correspondesse ao 

exercício da sua atividade profissional. Os montantes que lhes fossem pagos a 

esse título seriam tributados em sede de IRS, sendo um custo fiscalmente 

dedutível ao nível da sociedade pagadora – logo não sujeitos a IRC. No limite, 
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os sócios de uma sociedade de advogados que desejassem permanecer 

submetidos a um regime idêntico ao da transparência fiscal, teriam apenas de 

emitir recibos verdes pela totalidade dos resultados apurados pela sociedade. 

Dessa forma, esses resultados não estariam sujeitos a qualquer tributação em 

sede de IRC (que seria de zero) e estariam antes sujeitos a IRS na esfera jurídica 

dos sócios.  

 

Da mesma forma, e também no limite, os sócios que desejassem submeter a 

totalidade dos rendimentos da sua sociedade ao regime geral de tributação em 

sede de IRC não teriam de emitir quaisquer recibos verdes pela atividade por si 

exercida. A sociedade pagaria IRC sobre todos esses rendimentos e os sócios 

ficariam depois sujeitos a IRS pelos montantes que lhes fossem efetivamente 

distribuídos. Os montantes retidos, que serviriam para reforçar os capitais 

próprios da sociedade, estariam sujeitos apenas a IRC, o que se afigura de 

elementar justiça pois que é o regime a que se submetem todas as demais 

empresas.     

   

25. Do ponto de vista estrito dos princípios, os rendimentos que se destinassem a 

remunerar os sócios pelo exercício da sua atividade profissional deveriam ser-

lhes pagos a título de rendimentos da categoria B, enquanto os rendimentos que 

se destinassem a remunerar o seu investimento na sociedade deveriam ser-lhes 

pagos a título de rendimentos da categoria E. 

 

26. Por aqui se vê que a criação de um regime optativo ou a sujeição das sociedades 

de advogados apenas ao regime geral em sede de IRC pouca ou nenhuma 

diferença fará quanto às opções que se oferecem aos advogados, como a 

qualquer sócio de uma qualquer sociedade comercial, relativamente ao modo de 

tributação a que devem ficar sujeitos – pois que qualquer sócio de qualquer 

empresa tem a opção de receber parte da sua remuneração sob a forma de salário 

e parte sob a forma de dividendo. 

 

27. Perante esta realidade, pensamos que a introdução de um regime optativo em 

nada afeta os princípios gerais de direito fiscal, permitindo que os advogados 

que constituam pequenas sociedades, cujos rendimentos provenham 
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essencialmente do seu próprio trabalho, continuem a ser tributadas pelo regime 

da transparência fiscal e permitindo que outras sociedades, constituídas debaixo 

de um modelo de organização empresarial, dotadas de recursos humanos e de 

outros colaboradores para além dos sócios, necessitadas de capitais próprios 

robustos e de uma gestão profissionalizada dos seus recursos, carentes de 

investimentos fortes em tecnologia, espaço, formação e conhecimento adotem 

um modelo de tributação idêntico ao das demais empresas. 
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