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RESUMO 

O presente artigo pretende constituir-se como uma reflexão sobre a tributação dos grupos 

de sociedades, particularmente em sede de imposto sobre o rendimento, enquanto realidade 

incontornável dos ordenamentos jurídicos, numa era de globalização económica. Partindo 

de uma resenha sobre a evolução do mecanismo de tributação dos grupos de sociedades 

em Portugal, detemo-nos com particular atenção no regime atualmente em vigor, 

analisando o seu âmbito e condições de aplicação, refletindo sobre as suas vantagens, mas 

sem descurar as suas fragilidades, nomeadamente pelas questões práticas que tem suscitado 

no quotidiano dos grupos de sociedades, vertidas num conjunto de orientações 

administrativas e jurisprudência emanadas sobre o tema. Passando igualmente por uma 

análise de Direito Comparado, concluímos sobre o caminho a percorrer até uma efetiva e 

justa tributação dos grupos económicos, não apenas numa base nacional, mas 

essencialmente numa base multinacional, em face da irreversível internacionalização do 

tecido empresarial. 

 

Palavras chave: grupo de sociedades; tributação; RETGS; Portugal; União Europeia 

 

  

                                       
1 Membros do departamento de consultoria fiscal da Deloitte. Os autor podem ser contactado em: 
lbelo@deloitte.pt ; paurodrigues@deloitte.pt ; e zalmeida@deloitte.pt . 

mailto:lbelo@deloitte.pt
mailto:paurodrigues@deloitte.pt
mailto:zalmeida@deloitte.pt


A TRIBUTAÇÃO DOS GRUPOS DE SOCIEDADES: UM REGIME EM EVOLUÇÃO 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

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

2 || 51 
 
 

ABSTRACT 

The present article aims to be a reflection on the taxation of group companies, particularly 

regarding corporate income tax, as a crucial reality of legal systems, in an era of economic 

globalization. Starting with an assessment of the evolution of the group taxation 

mechanism in Portugal, we grant particular attention to the current regime, analyzing its 

scope and conditions of application, reflecting on its advantages, but without neglecting its 

fragilities, namely considering the practical issues arisen in the day-to-day management of 

groups of companies, and which give rise to several administrative guidelines and 

jurisprudence on these subjects. Also going through an analysis of comparative law, we 

concluded on the path to a fair and effective taxation of economic groups, not only on a 

national basis, but essentially on a multinational basis, due to an irreversible 

internationalization of the business tissue.  
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1. Nota introdutória – a relevância de um regime de tributação dos grupos de 
sociedades 
Os grupos de sociedades têm assumido particular destaque na evolução e no 

desenvolvimento económico-financeiro dos Estados, enquanto “entidade” capaz de 

abranger/incluir um vasto portfólio de negócios de várias sociedades. Estão ainda sujeitos 

aos fatores endógenos e exógenos do mercado e aos constantes desafios de crescimento 

que a internacionalização da economia impõe, requerendo, por conseguinte, uma grande 

flexibilidade e agilidade na sua gestão quotidiana. 

Este papel dos grupos de sociedades é particularmente relevante para o Direito Fiscal, o 

qual deve caminhar para uma harmonização com o Direito Societário e com a 

Normalização Contabilística, em prol da unidade do ordenamento jurídico.  

Assumindo estruturas cada vez mais complexas, os grupos de sociedades exigem um 

tratamento fiscal autonomizado que tenha em consideração a diversidade da realidade 

empresarial. A criação de um estatuto jurídico-tributário próprio para os grupos 

económicos, que preveja a sua tributação como uma só realidade económica, abandonando 

a individualidade de cada uma das sociedades que o compõem, é uma exigência a que os 

Estados não podem estar alheios. 

Subjacente a este regime fiscal autónomo deverá estar o princípio da neutralidade do 

imposto, determinando que o rendimento decorrente da atividade empresarial de um grupo 

de sociedades seja tributado da mesma forma, em termos unitários, independentemente da 

estrutura societária utilizada em cada período de tributação. Só assim se poderá respeitar o 

princípio da liberdade de organização empresarial previsto no artigo 80.º da Constituição 

da República Portuguesa «doravante “CRP”». Acresce que apenas através de um sistema 

fiscal assente numa capacidade tributária única, que se sobrepõe à capacidade tributária 

individual de cada sociedade, nos podemos aproximar de uma efetiva tributação do 

rendimento real do grupo, enquanto unidade económica, nos moldes previstos no número 

2 do artigo 104.º da CRP e no número 2 do artigo 5.º da Lei Geral Tributária «doravante 

“LGT”»2.  

                                       
2 A propósito dos princípios que devem nortear a tributação dos grupos de sociedades, vide GONÇALO 
AVELÃS NUNES – Tributação dos Grupos de Sociedades pelo Lucro Consolidado em sede de IRC-Contributo 
para um novo enquadramento dogmático e legal do seu regime, Almedina, 2011, pp. 45-60. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/337/201905041800/128047/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34520775/view
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34520775/view
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/337/201905041800/128074/diploma/indice
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/lgt/Pages/lgt5.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/lgt/Pages/lei-geral-tributaria-indice.aspx
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Tendo em mente estes objetivos, cedo surgiram vários modelos de tributação dos grupos 

de sociedades nos diversos ordenamentos jurídicos3, os quais têm vindo a evoluir e a 

adaptar-se à nova realidade empresarial com que nos deparamos no presente contexto. De 

facto, o legislador vai «caminhando gradual mas consistentemente para uma “visão 

económica unitária” de empresa plurissocietária e elevando esta a centro autónomo de 

imputação das normas jurídicas-tributárias, para lá da mera consideração individual dos 

entes societários integrados no seu perímetro»4.  

Em Portugal não foi diferente5. 

 

2. Breve resenha histórica em Portugal 
2.1 O anterior Regime de Tributação pelo Lucro Consolidado 

A reboque da evolução internacional sobre a matéria, bem como das alterações à data 

verificadas ao nível da legislação societária, o Decreto-Lei n.º 414/87, de 31 de 

dezembro, introduziu, pela primeira vez no sistema fiscal português, um regime de 

tributação dos grupos de sociedades, denominado Regime de Tributação pelo Lucro 

Consolidado «doravante designado por “RTLC”». Ainda no contexto do anterior 

imposto sobre o rendimento vigente – a Contribuição Industrial – este regime 

apresentava-se, como o próprio legislador o previu no preâmbulo do diploma, como 

«um primeiro passo no sentido de definir um regime tributário para os grupos de 

sociedades», em que nas «soluções acolhidas tiveram-se em consideração os estudos 

desenvolvidos a este propósito na Comissão de Reforma Fiscal a respeito do futuro 

imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), de modo a assegurar que não 

sejam tomadas nesta altura medidas que dificultem a transição para o regime que 

resultará da reforma fiscal».  

                                       
3 Vide GONÇALO AVELÃS NUNES – Tributação dos Grupos de Sociedades, pp. 61-71. 
4 Vide JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES – “A Tributação dos Grupos de Sociedades”, Fiscalidade-Revista de Direito 
e Gestão Fiscal, 45, janeiro-março 2011, pp. 5-8; MARIA DOS PRAZERES LOUSA – “Considerações sobre a 
tributação dos grupos de sociedades”, Ciência e Técnica Fiscal, 350, abril-junho 1988, pp. 244 ss. 
5 A este respeito da teoria da unidade, vertida na legislação portuguesa, veja-se o Acórdão do TCA Sul de 
23.02.2017, no processo n.º 05493/12, bem como os Acórdãos do CAAD nos processo n.º 10/2012-T e n.º 
11/2018-T. 

https://dre.pt/application/conteudo/406139
http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/314d6f2e43a7d520802580d1005cde37?OpenDocument
https://caad.org.pt/tributario/decisoes/decisao.php?s_processo=10%2F2012&s_data_ini=&s_data_fim=&s_resumo=&s_artigos=&s_texto=&id=1&ccsForm=record%3AEdit
https://caad.org.pt/tributario/decisoes/decisao.php?s_processo=11%2F2018&s_data_ini=&s_data_fim=&s_resumo=&s_artigos=&s_texto=&id=3417&ccsForm=record%3AEdit
https://caad.org.pt/tributario/decisoes/decisao.php?s_processo=11%2F2018&s_data_ini=&s_data_fim=&s_resumo=&s_artigos=&s_texto=&id=3417&ccsForm=record%3AEdit
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Cerca de um ano volvido, o RTLC foi efetivamente introduzido no Código do IRC – na 

sequência da aprovação deste novo imposto sobre o rendimento pelo Decreto-Lei n.º 

442-B/88, de 30 de novembro –, sem alterações significativas, mas com uma maior 

visibilidade e dinâmica. 

Em moldes gerais, na sua génese, o RTLC era aplicável aos grupos de sociedades6, 

mediante autorização prévia do Ministro das Finanças e cumprimento de determinados 

requisitos, permitindo que o lucro tributável do grupo fosse calculado através da 

consolidação das contas individuais de cada uma das sociedades que o compunham7.  

Sem prejuízo dos constrangimentos no acesso/manutenção do regime e a ambiguidade 

das suas regras de aplicação, nalguns casos, sendo mesmo discutível a sua 

constitucionalidade, uma vez que algumas daquelas regras foram definidas por 

orientações administrativas da Autoridade Tributária (v.g., Circular 4, de 9 de janeiro 

de 1990, da Direção-Geral das Contribuições e Impostos «doravante “DGCI”», 

posteriormente substituída pela Circular 15, de 5 de maio de 1994, da Direção de 

Serviços do IRC), o facto é que o regime despertou o interesse e tornou-se atrativo para 

um conjunto significativo de grupos económicos.  

Com efeito, não se tratando de uma efetiva consolidação contabilística8, o RTLC 

permitia, entre outras vantagens, (i) a eliminação dos resultados provenientes das 

operações efetuadas entre as sociedades do grupo (v.g., resultados internos), para efeitos 

da determinação do lucro tributável consolidado (diferindo a sua tributação para o 

futuro) e, bem assim, (ii) a compensação dos lucros e prejuízos gerados no mesmo 

período pelas várias sociedades, individualmente consideradas, possibilitando uma 

                                       
6 Entendido, após alguma controvérsia face à redação inicial do diploma (que apenas fazia referência à 
necessidade de “domínio total”, sem esclarecer a sua forma de apuramento), como sendo constituído pela 
sociedade dominante e pelas sociedades por si detidas, diretamente ou conjuntamente com outras sociedades, 
em pelo menos 90%. 
7 Vide MARIA DOS PRAZERES LOUSA – “O Regime de Tributação pelo Lucro Consolidado”, Ciência e Técnica 
Fiscal, 335, julho-setembro 1989, pp. 59-91. 
8 Uma vez que se encontravam previstas, nomeadamente na referida Circular 15, de 5 de maio de 1994, da 
Direção de Serviços do IRC, um conjunto de derrogações à consolidação prevista nos termos do normativo 
contabilístico (v.g., eliminação das participações no capital das sociedades incluídas na consolidação, 
resultados internos, interesses minoritários). 

https://dre.pt/application/conteudo/519003
https://dre.pt/application/conteudo/519003
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/circular_4_de_09-01-1990_direccao_geral_das_contribuicoes_e_impostos.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/circular_15_de_06-05-1994_direccao_de_servicos_do_irc.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/circular_15_de_06-05-1994_direccao_de_servicos_do_irc.pdf
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redução da carga fiscal do grupo em termos globais9. Dados da DGCI10 apontavam para 

um aumento crescente do número de grupos fiscais autorizados, os quais eram 139 em 

1993 e passaram a 198 em 1995. 

No entanto, o RTLC sofreu um significativo revés com a publicação da Lei n.º 71/93, 

de 26 de novembro, dando-se um passo atrás na tributação do rendimento dos grupos 

económicos, em contraponto com os avanços no Direito Comparado11. 

O RTLC passou a prever um conjunto de regras restritivas, entre as quais se destacam: 

i) a manutenção do regime por um período mínimo de 5 anos (anteriormente de 3 

anos);  

ii) um limite mínimo para a matéria coletável consolidada, a qual não poderia ser 

inferior a 65% da soma das matérias coletáveis de cada sociedade do grupo, caso 

fossem tributadas individualmente, quando essa diferença tenha sido originada pela 

compensação de prejuízos verificados em períodos de tributação abrangidos pela 

aplicação do regime;  

iii) uma penalização em caso de caducidade do regime ou saída de uma sociedade do 

grupo, determinando a recaptura/tributação, no período de tributação anterior, dos 

resultados internos eliminados durante a aplicação do regime e, bem assim, a 

tributação de uma importância correspondente ao produto de 1,5 pela diferença 

entre os prejuízos que, no período de aplicação do regime, foram integrados na base 

tributável consolidada e os que teriam sido considerados para efeitos fiscais se as 

sociedades tivessem sido tributadas individualmente12 e  

                                       
9 Entre outras vantagens do RTLC refira-se a inexistência de retenção na fonte, em sede de IRC, nas relações 
entre empresas do grupo e a isenção de pagamento de Imposto Municipal de SISA aquando da transferência 
de imóveis entre empresas do grupo. 
10 Constantes do Relatório da Comissão para o Desenvolvimento da Reforma fiscal, datado de 30 de abril de 
1996. 
11 Vide LUÍS BELO – “As Novas Regras da Tributação pelo Lucro Consolidado”, Fisco, 67, julho 1994, pp. 
3-14. 
12 A respeito da “sanção” aplicável em caso de saída de sociedades, veja-se o Acórdão do STA de 29.02.2012 
(processo n.º 021/12), que reitera a sua aplicação como manifestação da vontade do legislador «para estimular 
as sociedades a cumprirem os requisitos legais e a manterem-se numa organização estável». Em comentário 
a este Acórdão, e à alegada inconstitucionalidade desta “sanção”, como violação do princípio da 
proporcionalidade assente na liberdade de composição dos grupos económicos, veja-se NUNO DE OLIVEIRA 
GARCIA, “Revista de Finanças Públicas e Direito Fiscal”, 1, Ano V 03 13, pp 256-263. 

https://dre.pt/application/conteudo/593710
http://purl.sgmf.pt/COL-MF-0028/1/COL-MF-0028_master/COL-MF-0028_pdf/ReformaFiscal.pdf
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/7b83c79dac1b6613802579bf00597a42?OpenDocument&Highlight=0,021%2F12
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/7b83c79dac1b6613802579bf00597a42?OpenDocument&Highlight=0,021%2F12
https://www.ideff.pt/xms/files/Revistas/Ano_V_/Indice_n.o_1V_RFPDF.pdf
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iv) uma penalização em caso de não renovação do regime, determinando a 

recaptura/tributação, no período de tributação anterior, da diferença entre os 

prejuízos fiscais das sociedades do grupo que foram efetivamente integrados na 

base tributável consolidada e os que teriam sido tomados em consideração se essas 

sociedades tivessem sido tributados individualmente13. 

Ora, este conjunto diversificado de medidas não tiveram em consideração a realidade 

económica que subjaz à atuação dos grupos de sociedades, impossibilitando, desde logo, 

em certos casos, uma efetiva compensação entre os lucros e os prejuízos das várias 

sociedades, em face da referida limitação de 65% da matéria coletável consolidada14. 

Também a extensão para 5 anos do período mínimo de aplicação do RTLC e as 

consequentes penalizações estabelecidas em caso de caducidade ou não renovação da 

sua aplicação, foram alheias à mutação constante da estrutura dos grupos económicos, 

constituindo um entrave à sua gestão económica. 

Esta realidade foi constatada pela Comissão para o Desenvolvimento da Reforma Fiscal, 

nomeada em 1994 pelo Governo em funções à data, que concluiu que as alterações 

introduzidas em 1993 foram justificadas pela perda de receita fiscal dos anos anteriores, 

motivada pelo número crescente de grupos abrangidos pelo RTLC, mas que tornaram o 

regime «bastante complexo e relativamente pouco atrativo»15. Criticando a elevada 

complexidade/reduzida atratividade do sistema vigente, nomeadamente decorrentes das 

restrições introduzidas pela Lei n.º 71/93, de 26 de novembro, a Comissão propôs serem 

«gradualmente eliminadas as restrições relativas à exigência de matéria coletável 

mínima» e «que no caso de saída de empresas do grupo consolidado os benefícios 

auferidos sejam repostos apenas com incidência de juros compensatórios em 

substituição do atual regime». 

                                       
13 Ainda que as sociedades do grupo recuperassem o direito à dedução destes prejuízos fiscais “recapturados”, 
o referido agravamento/sanção de 50% não seria recuperado, revelando profundas distorções. 
14 A que acresce o facto de a Autoridade Tributária ter incluído uma regra adicional, na já referida Circular 
15, de 5 de maio de 1994, da Direção de Serviços do IRC, determinando que a matéria coletável consolidada 
mínima deveria ser apurada previamente à exclusão dos resultados internos. 
15 Vide Relatório da Comissão para o Desenvolvimento da Reforma fiscal, pp 671-675. 
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Não obstante, apesar de várias reflexões/estudos/pareceres sobre a necessidade de 

alterar o regime, o RTLC manteve-se genericamente, com os referidos contornos, até à 

entrada em vigor da Lei n.º 30-G/2000, de 29 de dezembro.  

 

2.2 A entrada em vigor de um “novo” regime – o Regime Especial de Tributação dos 
Grupos de Sociedades 

Com a entrada em vigor da Lei n.º 30-G/2000, de 29 de dezembro, que aprovou uma 

reforma fiscal ao nível dos vários impostos, nomeadamente em sede de IRC, assistiu-se 

a uma profunda alteração das regras que, durante mais de uma década, haviam norteado 

a tributação dos grupos de sociedades em Portugal16. 

Revogado o RTLC, foi introduzido o regime ainda hoje designado de Regime Especial 

de Tributação dos Grupos de Sociedades «doravante “RETGS”». 

De entre os requisitos e condições de aplicação deste regime, comentados infra em 

maior detalhe, destaca-se, desde logo, em contraposição com o regime anterior, o facto 

de a opção pela aplicação do RETGS depender apenas do envio de uma declaração de 

modelo oficial à Autoridade Tributária17 (já não carecendo de uma autorização prévia 

do Ministro das Finanças, sendo eventuais fiscalizações ao cumprimento dos seus 

requisitos de aplicação efetuadas a posterior) e o lucro tributável do grupo ser apurado, 

não com recurso a contas consolidadas (e eliminação dos respetivos resultados internos), 

mas através da mera soma algébrica dos resultados (lucros/prejuízos) fiscais apurados 

por cada uma das sociedades incluídas no grupo fiscal, nos termos das suas declarações 

de rendimentos individuais.    

Permitindo desburocratizar um regime que se pretende célere e eficiente (uma das 

principais críticas ao RTLC, decorrente do prévio escrutínio da Autoridade Tributária e 

das dificuldades inerentes ao controlo dos resultados internos expurgados, ao longo dos 

anos, por referência às várias sociedades), o RETGS apresentava como principal 

                                       
16 Vide LUÍS BELO – “Algumas reflexões ao nível do impacto sobre os grupos económicos da designada 
Reforma Fiscal”, Fisco, 99-100, outubro 2001, Ano XII, pp. 67-83. 
17 Por parte da sociedade dominante, mediante transmissão eletrónica de dados, até ao fim do 3.º mês do 
período de tributação em que se pretende iniciar a aplicação do regime (no âmbito do RTLC, a autorização 
para aplicação do regime deveria ser exercida até 30 de abril do ano respetivo). 

https://dre.pt/application/conteudo/212015
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vantagem, face ao seu antecessor, a compensação integral de lucros e prejuízos das 

sociedades do grupo, afastando qualquer matéria coletável mínima. 

Como nota paralela, refira-se que foi estabelecido um regime transitório para os grupos 

cujo RTLC ainda se encontrasse em vigor, podendo estes optar por uma das alternativas 

seguintes, com efeitos a partir do período de tributação que se iniciou no ano de 2001:  

1) Renunciar ao RTLC, devendo a sociedade dominante, na determinação do lucro 

tributável do último período de tributação em que o regime for aplicado, proceder 

à “recaptura” dos resultados internos que tenham sido eliminados nas operações de 

consolidação e às diferenças entre os prejuízos fiscais que foram integrados na base 

tributável consolidada e os que teriam sido considerados se as sociedades do grupo 

tivessem sido tributadas individualmente; 

2) Passar a aplicar o RETGS, devendo a sociedade dominante incorporar no lucro 

tributável do grupo os resultados internos que tenham sido eliminados durante a 

vigência do anterior regime à medida que forem sendo considerados realizados pelo 

grupo e até à caducidade da autorização18, exceto quando a sociedade dominante 

optasse pela renovação do regime de acordo com as regras em vigor (permanecendo 

aqueles resultados suspensos pelo período da renovação), podendo ser deduzidos 

ao lucro tributável do grupo os prejuízos fiscais consolidados apurados em períodos 

de tributação anteriores19. 

No entanto, veio posteriormente a Lei do Orçamento do Estado para 2016 introduzir 

uma nova norma transitória relativamente ao RTLC (replicada nos Orçamentos de 

Estado seguintes, até ao ano de 2019) que determinou a “recaptura” dos resultados 

internos gerados durante a aplicação daquele regime, cuja tributação se encontrasse 

ainda pendente no último dia do período de tributação de 2015, devendo os mesmos ser 

considerados, em um quarto (25%), para efeitos do apuramento do lucro tributável do 

                                       
18 Em caso de cessação do RETGS, deve o valor pendente de reconhecimento, ao nível dos resultados 
internos, ser incluído no último período de tributação em que aquele regime se aplique.  
19 Neste caso, a sociedade dominante deveria incluir no processo de documentação fiscal documentos 
comprovativos do apuramento dos resultados internos eliminados durante o período de aplicação do RTLC, 
a indicação dos períodos de tributação a que se reportam e a identificação das sociedades que intervieram nas 
operações que os originaram, abrangendo tanto os que, em cada período de tributação, são considerados 
realizados pelo grupo e incluídos no lucro tributável como aqueles cuja tributação continua diferida. 

https://dre.pt/application/conteudo/73958532
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grupo, apurado ao abrigo do RETGS, no período de tributação que se iniciasse em ou 

após 1 de janeiro de 2016. Para este efeito, deveria ser efetuado um pagamento por conta 

no 7.º mês do período de tributação de 2016, o qual seria dedutível ao imposto a pagar 

na liquidação relativa a este período de tributação.  

Não podemos deixar de comentar o oportunismo desta norma transitória que, sem mais, 

determinou a recaptura dos resultados internos suspensos, numa clara intenção de 

obtenção de receita fiscal imediata, e que põe em causa a segurança jurídica dos 

contribuintes, enquanto princípio basilar do Direito Fiscal português e ao arrepio do 

Direito Constitucional vigente.  

Voltando à análise do RETGS propriamente dito, importa relevar que este regime foi 

sendo alvo de sucessivas alterações legislativas, pelos mais variados motivos, de entre 

os quais se destaca a necessidade de estancar a diminuição da receita fiscal 

alegadamente decorrente do regime e, bem assim, de clarificar questões práticas 

decorrentes da sua aplicação e da ambiguidade de alguns dos seus requisitos/critérios, 

que muito contencioso tem gerado entre os contribuintes e a Autoridade Tributária. A 

mais significativa destas alterações terá operado com a Reforma do IRC produzida pela 

Lei n.º 2/2014, de 16 de janeiro «doravante “Reforma do IRC de 2014”», posteriormente 

complementada pela Lei n.º 82-C/2014, de 31 de dezembro20 21. No Relatório da 

respetiva Comissão de Reforma, ficou patente que «muito embora o RETGS se afigure 

um modelo eficiente e realista de assegurar o tratamento fiscal adequado dos grupos de 

sociedades, tributando-os sob a égide dos princípios da neutralidade e da liberdade de 

organização empresarial, a Comissão identificou um conjunto de ineficiências que 

dificultavam a sua aplicação prática e o afastavam dos sistemas mais competitivos do 

espaço europeu». Assim, as alterações propostas pela Comissão «procuram reforçar a 

importância do RETGS no ordenamento jurídico-fiscal, num contexto nacional e 

                                       
20 Que transpôs a Diretiva n.º 2014/86/UE, do Conselho, de 8 de julho (que, por sua vez, alterava a Diretiva 
n.º 2011/96/UE relativa ao regime fiscal comum aplicável às sociedades-mães e sociedades afiliadas de 
Estados membros diferentes) e adequou o RETGS à jurisprudência recente do Tribunal de Justiça da União 
Europeia. 
21 Estes normativos motivaram inclusivamente a emissão, por parte da Direção de Serviços do IRC, da 
Circular n.º 5/2015, de 31 de março, através da qual se pretendem esclarecer um conjunto de questões 
suscitadas pelas alterações produzidas.  

https://dre.pt/application/conteudo/571007
https://dre.pt/application/conteudo/66022083
https://www.occ.pt/fotos/editor2/relatorioirc.pdf
https://www.occ.pt/fotos/editor2/relatorioirc.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0086&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0096&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0096&from=PT
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Circular_5_2015.pdf
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internacional, e promover a sua harmonização com as mais recentes diretrizes do 

Tribunal de Justiça da União Europeia»22. 

No ponto seguinte analisaremos o regime propriamente tido, a sua evolução e as 

principais controvérsias associadas ao mesmo, chamando à colação, sempre que 

aplicável, as orientações administrativas e jurisprudência emanadas neste contexto. 

 

3. O regime atualmente em vigor 
3.1 Considerações iniciais 

Numa primeira análise, e sem prejuízo das considerações já tecidas sobre os benefícios 

de uma tributação unitária dos grupos de sociedades e sobre quais deverão ser os seus 

princípios basilares, a adoção do RETGS apresenta as seguintes vantagens imediatas: 

‒ Permite que os prejuízos fiscais gerados por sociedades deficitárias sejam 

imediatamente deduzidos, num dado período de tributação, aos lucros tributáveis 

gerados por sociedades lucrativas, no âmbito do mesmo perímetro fiscal, sem 

qualquer limitação; 

‒ Permite eliminar, nalgumas circunstâncias, o impacto de eventuais ajustamentos em 

sede de preços de transferência nas operações realizadas entre sociedades do grupo 

fiscal (sem prejuízo de eventuais impactos ao nível da dedução dos prejuízos fiscais 

individuais das sociedades em questão, anteriores à sua entrada no regime, da 

dedução à coleta de alguns benefícios fiscais, bem como do apuramento das 

Derramas Municipal e Estadual); 

‒ Permite beneficiar da dispensa de retenção na fonte de IRC sobre rendimentos 

gerados entre sociedades do grupo em períodos de tributação de aplicação do 

regime (alínea e) do número 1 do artigo 97.º do Código do IRC). 

De entre as desvantagens do regime, apontam-se essencialmente as questões 

administrativas/declarativas que a sua adoção acarreta (v.g., controlo da composição do 

grupo e submissão das respetivas declarações de alterações junto da Autoridade 

Tributária, submissão de uma declaração de rendimentos agregada, obrigatoriedade de 

                                       
22 A Comissão calculou um impacto (negativo) destas medidas em cerca de € 65 milhões. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/irc97.aspx
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entrega dos processos de documentação fiscal das várias sociedades, complexidade dos 

processos de inspeção tributária, etc.) e os constrangimentos associados à “perda” de 

prejuízos fiscais gerados no contexto do RETGS, em caso de cessação do regime ou 

saída de sociedades do perímetro, situações que melhor comentaremos infra23. Nestas 

desvantagens não se incluem naturalmente as “arestas” que se encontram por “limar” 

na aplicação do regime e que muita controvérsia têm gerado ao longo da vigência do 

RETGS, conforme adiante analisado. 

 

3.2 A noção de grupo fiscal  
Em face da sua relevância, importa desde logo debruçar-nos sobre a noção jurídico-

tributária de grupo, relevante para efeitos do acesso ao RETGS, prevista no atual artigo 

69.º do Código do IRC24. 

Considera-se existir grupo de sociedades relevante, quando uma sociedade (dominante) 

detém, direta ou indiretamente, pelo menos 75%25 do capital de outra ou outras 

sociedades (dominadas), desde que tal participação lhe confira mais de 50% dos direitos 

de voto (número 2 do referido preceito legal).  

Trata-se de uma noção de grupo sui generis, assente em dois critérios cumulativos (a 

participação social e o poder de voto), especialmente prevista no contexto do RETGS, 

que se afigura mais restrita que a noção de grupo existente, por exemplo, no direito 

societário (onde se prevê a existência de sociedades em relação de domínio ou de grupo 

– v.g., com base em contratos de grupo paritário ou de subordinação) e na normalização 

contabilística26. Pode, naturalmente, criticar-se esta disparidade normativa, que em nada 

parece favorecer a unidade do ordenamento jurídico e que fecha a possibilidade de 

acesso ao RETGS a um conjunto diverso de realidades. Acresce que esta noção restritiva 

de grupo fiscal, encarada pelo legislador como um instrumento de combate à 

                                       
23 Refira-se ainda que com o RETGS foi eliminada a isenção de pagamento de Imposto Municipal de SISA 
(atualmente Imposto Municipal sobre Imóveis) aquando da transferência de imóveis entre empresas do grupo. 
24 Vide JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES – “A Tributação dos Grupos de Sociedades Engrácio, pp 8 ss. 
25 Até à Reforma do IRC de 2014, esta percentagem de detenção mínima era de 90%. 
26 As próprias normas tributárias, noutras circunstâncias, preveem noções de grupo mais abrangentes – v.g., 
alínea g) do número 1 do artigo 7.º do Código do Imposto do Selo. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/irc69.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/irc69.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/selo/Pages/selo7.aspx
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manipulação das estruturas societárias com vista à evasão/elisão fiscal, traduz-se, na 

prática, num óbice à liberdade de organização das empresas.  

Foi aliás neste contexto que, com a Reforma do IRC de 2014, se deu um passo 

importante para a aproximação ao regime societário e contabilístico, com a redução da 

percentagem mínima de 90% para 75%. Segundo a Comissão de Reforma, «esta 

alteração visa responder, desde logo, a imperativos de natureza prática, que exigiam a 

inclusão no perímetro fiscal de sociedades que, apesar de não serem detidas em mais de 

90% pela sociedade dominante, por força da fragmentação das participações sociais nos 

mercados hodiernos, não se distinguiam, de um ponto de vista económico e até 

societário, das restantes sociedades dominadas. Para além disso, a redução para uma 

percentagem de 75% permite a aproximação do RETGS aos critérios da consolidação 

para efeitos contabilísticos, e ainda o alinhamento do limite percentual português com 

o do regime espanhol, assegurando assim que o ordenamento jurídico-tributário 

nacional se mantém tão competitivo quanto o do seu congénere mais próximo» (sem 

prejuízo da possibilidade de, em Espanha, os grupos económicos com partes de capital 

cotadas em Bolsa de Valores poderem aceder ao regime fiscal de grupos de sociedades 

com um limiar mínimo de 70% do respetivo capital). Em todo o caso, e retornando a 

Portugal, entendemos que há ainda um caminho a percorrer para tornar o RETGS mais 

atrativo e competitivo, permitindo incluir novas realidades plurissocietárias inseridas 

num ambiente económico que extravasa a realidade nacional. 

 

3.3 As características da participação societária relevante 
Conforme já referido, a participação societária mínima de 75%, detida pela sociedade 

dominante nas sociedades dominadas, pode ser obtida por via direta ou indireta, 

devendo, em ambos os casos, conferir mais de 50% dos direitos de voto27. Tal regra é, 

de resto, genericamente aplicável noutras jurisdições, conforme referido no ponto 4. 

infra, quanto à possibilidade de o acesso ao regime poder ocorrer por via da detenção 

indireta de participações. 

                                       
27 Sendo esta percentagem de voto uma garantia da legitimidade efetiva da condução dos negócios da 
participada, igualmente prevista ao nível do direito societário. A Reforma do IRC de 2014 veio clarificar a 
possibilidade de obtenção desta percentagem de voto de forma indireta. 
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Acresce, em Portugal, que esta participação societária relevante deverá ser detida pela 

sociedade dominante há mais de um ano, com referência à data em que se inicia a 

aplicação do regime – atual alínea b) do número 3 do artigo 69.º do Código do IRC. 

Pelas suas particularidades, importa comentar em maior detalhe (i) a determinação de 

uma percentagem relevante de participação indireta e (ii) o critério de permanência 

exigido para as participações relevantes. 

Relativamente à determinação de uma percentagem relevante de participação indireta 

salienta--se que, na redação inicial, apenas se previa que o nível de participação exigido 

fosse obtido indiretamente através de uma entidade que reunisse os requisitos 

legalmente exigidos para fazer parte do grupo. Tal disposição previa assim que apenas 

sociedades detidas (indiretamente) através de outras sociedades portuguesas poderiam 

entrar no perímetro fiscal, o que levantava diversas questões à luz do Direito 

Comunitário. De facto, ao discriminar sociedades residentes noutros Estados da União 

Europeia, tal facto consubstanciava uma violação do princípio da liberdade de 

estabelecimento. 

A garantia deste princípio de Direito Comunitário era uma questão amplamente 

discutida ao nível da União Europeia e culminou com um caso mediático decidido pelo 

Tribunal da União Europeia – o caso Société Papillon (processo n.º C-418/07). 

Naturalmente, atendendo ao primado do Direito Comunitário, em face da decisão do 

TJUE no caso acima citado, diversas jurisdições implementaram no imediato alterações 

às regras domésticas do regime de tributação de grupos de sociedades, permitindo a sua 

aplicação a sociedades detidas, por via indireta, através de entidades sedeadas noutras 

jurisdições da União Europeia. 

Não podendo o regime português ficar alheio a esta evolução comunitária, a Reforma 

do IRC de 2014 introduziu no artigo 69.º do Código do IRC (no seu número 5) a 

possibilidade de inclusão no perímetro do RETGS de sociedades detidas (indiretamente) 

por intermédio de sociedade residente num Estado membro da União Europeia ou do 

Espaço Económico Europeu (neste último caso, desde que exista obrigação de 

cooperação administrativa no domínio da fiscalidade equivalente à estabelecida no 

âmbito da União Europeia) – atual alínea b) do número 5 do artigo 69.º do Código do 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=68993&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1380829
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IRC28. Esta alteração legislativa permitiu o alargamento dos grupos fiscais a sociedades 

que, até então, se encontravam impedidas por imposição do normativo nacional.  

Quanto ao cômputo das participações (direitos de voto) indiretas relevantes, desde 

sempre estabeleceu o RETGS que a mesma é obtida pelo «processo da multiplicação 

sucessiva das percentagens de participação e dos direitos de voto em cada um dos níveis 

e, havendo participações ou direitos de voto numa sociedade detidos de forma direta e 

indireta, a percentagem efetiva de participação ou direitos de voto resulta da soma das 

percentagens das participações ou dos direitos de voto» - atual número 6 do artigo 69.º 

do Código do IRC. 

Por último, importa relevar que a participação relevante tem de assumir um carácter de 

permanência, ou seja, deve ser detida pela sociedade dominante há mais de um ano, com 

referência à data em que se inicia a aplicação do regime, exceto nos casos de: (i) 

sociedades constituídas pela sociedade dominante ou outra sociedade do grupo há 

menos de um ano29, desde que o nível de participação seja detido desde a constituição 

ou (ii) de participações adquiridas no âmbito de processo de fusão, cisão ou entrada de 

ativos, sendo nestes casos relevante o período durante o qual a participação tiver 

permanecido na titularidade das sociedades fundidas, cindidas ou da sociedade 

contribuidora, respetivamente (conforme números 13 e 14 do artigo 69.º do Código do 

IRC). Este requisito contrasta, de forma evidente, com a inexistência em outros Estados 

membros da União Europeia (de forma mais notável, Espanha, mas também, por 

exemplo, França e Itália) de um período mínimo de detenção de participações elegíveis 

para a opção de aplicação do regime de tributação de grupos de sociedades. 

A respeito do momento em que se deve aferir este critério de permanência em Portugal, 

gostaríamos de relevar uma particularidade na interpretação do que se entende «com 

referência à data em que se inicia a aplicação do regime». Com efeito, até ao Despacho 

                                       
28 A propósito da entrada em vigor desta alteração, veja-se o Acórdão do CAAD no processo n.º 401/2017-
T, o qual determina que apenas poderão entrar no RETGS sociedades, nestas condições, após 1 de janeiro de 
2015. Este Acórdão teve voto de vencido de João Taborda da Gama, por entender que, à luz do primado do 
Direito Comunitário, tais condições já deveriam ser aplicáveis no ordenamento jurídico português antes da 
entrada em vigor da referida Lei. No mesmo sentido deste voto de vencido, já se havia pronunciado o Acórdão 
do CAAD no processo n.º 786/2015-T. 
29 Apenas com a Lei n.º 82-C/2014, de 31 de dezembro se passou a prever expressamente a possibilidade 
deste prazo ser eliminado no caso de sociedades constituídas por outras sociedades do grupo. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/FD_CIRC_1106_2015.pdf
https://caad.org.pt/tributario/decisoes/decisao.php?s_processo=401%2F2017&s_data_ini=&s_data_fim=&s_resumo=&s_artigos=&s_texto=&id=3371&ccsForm=record%3AEdit
https://caad.org.pt/tributario/decisoes/decisao.php?s_processo=786%2F2015&s_data_ini=&s_data_fim=&s_resumo=&s_artigos=&s_texto=&id=2082&ccsForm=record%3AEdit
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n.º 1106/2015, de 31.05.2015, da Subdiretora-Geral da Autoridade Tributária, cujo 

entendimento vigora desde 1 de janeiro de 2017, era prática comummente aceite pela 

Autoridade Tributária a inclusão num determinado período de tributação de sociedades 

constituídas entre janeiro e março30 desse mesmo período (no caso de sociedades que 

adotassem um período de tributação coincidente com o ano civil). Tratava-se de uma 

prática que cabia no espírito do regime, uma vez que não prejudicava a sua génese de 

tributação anual agregada, tendo a Autoridade Tributária conhecimento do perímetro 

real a 31 de março do período em questão e que evitava o constrangimento da entrada 

destas novas sociedades apenas no ano seguinte, num claro entrave à liberdade de 

organização empresarial. No entanto, com a publicação daquele Despacho, este 

entendimento foi formalmente revogado, o que consubstancia um passo atrás na 

tentativa de simplificação e atratividade do regime, ao arrepio da prática mais 

generalizada nas suas congéneres europeias. 

 

3.4 Condições a verificar relativamente às sociedades do perímetro fiscal 
O legislador previu ainda um conjunto de condições que deverão encontrar-se 

verificadas por referência a todas as sociedades incluídas no perímetro e algumas 

condições específicas a verificar pela sociedade dominante. Refira-se que a verificação 

destas condições deve manter--se durante todo o período de tributação, como forma de 

garantir uma coerência no cálculo do IRC, que se pressupõe anual. No entanto, não pode 

deixar de se comentar que, considerando as particularidades da relação societária, o 

legislador deveria prever exceções a esta regra, por exemplo, no caso de exclusão de 

sociedades motivada, não pela efetiva saída da sociedade do grupo económico (v.g., 

decorrente de venda a terceiros), mas pela sua liquidação ou fusão dentro do grupo no 

decurso do período de tributação. Parece-nos que, nestes casos, faria sentido incluir 

ainda o resultado desta sociedade, apurado no período de tributação da sua 

liquidação/fusão, no contexto do RETGS, uma vez tratar-se de operação verificada no 

seio do grupo económico (e pressupondo, por exemplo, que a atividade prosseguida pela 

sociedade liquidada/fundida permanece nesse grupo) – no caso das fusões, evitaria, 

                                       
30 Data limite para a comunicação das alterações à composição do grupo fiscal. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/FD_CIRC_1106_2015.pdf
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inclusivamente, os constrangimentos associados à realização de operações com efeitos 

retroativos. 

Mais se acrescenta que, sendo a adoção do RETGS uma faculdade ao dispor da 

sociedade dominante – como pressuposto da sua liberdade de gestão –, a adoção do 

mesmo implica a inclusão obrigatória de todas as sociedades elegíveis, como forma de 

o legislador garantir a tributação do grupo como unidade económica e evitar 

manipulações na sua composição31 32 33. 

 

 

Requisitos específicos da sociedade dominante 

No que respeita aos requisitos específicos a cumprir pela sociedade dominante – para 

além dos referidos a propósito da detenção de participação relevante noutra(s) 

sociedade(s) – referem-se os seguintes (conforme alíneas c) e d) do número 3 do artigo 

69.º do Código do IRC, respetivamente):  

i) não é considerada dominada de nenhuma outra sociedade residente em território 

português que reúna os requisitos para ser qualificada como dominante; e  

ii) não ter renunciado à aplicação do regime nos três anos anteriores, com referência à 

data em que se inicia a aplicação do regime34. 

O não cumprimento destas condições específicas determinam a cessação do RETGS.  

Com a Reforma do IRC de 2014 passou a prever-se expressamente que, nos casos em 

que a sociedade dominante passe a ser considerada dominada de uma outra sociedade 

que reúna os requisitos para ser qualificada como dominante, à exceção do critério que 

prevê a inexistência de prejuízos fiscais nos três exercícios anteriores ao nível desta 

                                       
31 A respeito de outros regimes de tributação de grupos de sociedades, vide GONÇALO AVELÃS NUNES – 
Tributação dos Grupos de Sociedades, pp. 150 ss. 
32 As alterações à composição do grupo fiscal devem ser comunicadas pela sociedade dominante, via 
transmissão eletrónica de dados, (i) até ao fim do 3.º mês do período de tributação em que deva ser efetuada 
a inclusão de novas sociedades ou (ii) até ao fim do 3.º mês do período de tributação seguinte àquele em que 
ocorra a saída de sociedades do grupo. 
33 Com a Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2012), passou a estar 
expressamente previsto que compete ainda à sociedade dominante fazer a prova do preenchimento das 
condições de aplicação do RETGS. 
34 Requisito introduzido pela Lei n.º 53-A/2006, de 29 de dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2007). 

https://dre.pt/application/conteudo/243769
https://dre.pt/application/conteudo/197511
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última (nos moldes infra comentados), a “nova” sociedade dominante pode optar pela 

continuidade da aplicação do RETGS, mediante comunicação à Autoridade Tributária, 

passando o grupo a incluir uma nova dominante (conforme número 10 do artigo.º 69.º 

do Código do IRC). Tratando-se de uma situação excecional e de caráter opcional, o 

não exercício desta opção não põe em causa a continuidade do “anterior” grupo fiscal, 

o qual deve manter a sua aplicação, como garantia da continuidade/estabilidade do 

grupo fiscal35 36. 

Importa ainda nesta sede relevar a importância de uma outra alteração introduzida pela 

Lei n.º 82-C/2014, de 31 de dezembro, ao nível da sociedade dominante, constante do 

atual artigo 69.º-A do Código do IRC e que, mais uma vez, pretende dar acolhimento 

aos princípios e jurisprudência de Direito Comunitário, tendo tal alteração tido 

igualmente reflexo nos demais Estados membros da União Europeia. 

Com efeitos a 1 de janeiro de 2015, uma sociedade residente noutro Estado membro da 

União Europeia ou do Espaço Económico Europeu37 pode igualmente optar pela 

aplicação do RETGS, enquanto sociedade dominante, desde que preencha 

cumulativamente as seguintes condições: 

i) Detenha a participação nas sociedades dominadas há mais de um ano, com 

referência à data em que se inicia a aplicação do regime; ou  

ii) Não seja detida, direta ou indiretamente, pelo menos, em 75 % do capital, por uma 

sociedade residente em território português que reúna os requisitos previstos para 

ser qualificada como dominante, desde que tal participação lhe confira mais de 50 

% dos direitos de voto; 

                                       
35 Sobre o carácter perentório do prazo estipulado para efeitos desta opção, veja-se a Informação Vinculativa 
no processo n.º 2155/2017 – PIV 12252, sancionada por Despacho da Subdiretora-Geral. Veja-se igualmente 
a Informação Vinculativa no processo n.º 229/2017, sancionada por Despacho da Diretora-Geral, de 
02.08.2017, onde se salienta o caráter opcional deste regime.   
36 Naturalmente, nos casos em que a “nova” sociedade reúne todos os requisitos para ser qualificada como 
dominante (incluindo o relativo à inexistência de prejuízos fiscais nos três períodos anteriores), o grupo fiscal 
existente deverá ser obrigatoriamente alargado por forma a incluir a “nova” sociedade dominante, sob pena 
de cessação do mesmo.  
37 Que esteja vinculado a cooperação administrativa no domínio da fiscalidade equivalente à estabelecida no 
âmbito da União Europeia. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/irc69a.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/RETGSart_69_A.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/Ficha_DoutrinariaRETGSart_69_n_10_Dominante3PeriodosPrejuizosAdquireGrupo.pdf
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iii) Não tenha renunciado à aplicação do regime nos três anos anteriores, com 

referência à data em que se inicia a aplicação do regime; 

iv) Esteja sujeita e não isenta de um imposto referido no artigo 2.º da Diretiva n.º 

2011/96/UE, do Conselho, de 30 de novembro, ou de um imposto de natureza 

idêntica ou similar ao IRC; 

v) Revista a forma de sociedade de responsabilidade limitada; 

vi) Quando detenha um estabelecimento estável em território português através do qual 

sejam detidas as participações nas sociedades dominadas e não se verifique 

relativamente a algumas das condições de exclusão referidas para as sociedades do 

grupo, com as necessárias adaptações. 

À semelhança de uma opção efetuada por uma sociedade dominante portuguesa, a opção 

pela sociedade não residente determina a aplicação do RETGS a todas as sociedades 

dominadas portuguesas elegíveis, incluindo ainda, neste caso, o estabelecimento estável 

em Portugal através do qual sejam detidas as participações, se aplicável38.  

Por forma a agilizar o cumprimento das obrigações exigidas pelo RETGS em Portugal, 

deverá designar-se uma sociedade portuguesa do grupo para assumir essa 

responsabilidade (que, de outra forma, incumbiria à sociedade dominante) – no caso de 

existir estabelecimento estável, nos moldes antes referidos, tal obrigação caberá a este 

último.  

 

Requisitos comuns a todas as sociedades do grupo 

De seguida enumeramos os requisitos a cumprir por todas as sociedades do grupo 

durante a aplicação do RETGS, evidenciando, sempre que aplicável, algumas questões 

práticas que decorrem da sua previsão legal: 

i) As sociedades devem ter sede e direção efetiva em território português (alínea a) 

do número 3 do artigo 69.º do Código do IRC). Trata-se de um requisito que, assente 

                                       
38 A este respeito, veja-se a Informação Vinculativa no processo n.º 1349/2017 – PIV 11938, sancionada por 
Despacho da Subdiretora-Geral, de 31.05.2017, onde se refere que, para poder ser integrado este 
estabelecimento estável no RETGS, o mesmo deverá deter todas as participações nas filiais portuguesas da 
sociedade dominante. Esclarece ainda esta Informação que as sucursais em Portugal de outras sociedades do 
grupo, que não a sociedade dominante, não podem ser incluídas no RETGS. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/FD_CIRC_1349_2017.pdf
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nos limites da soberania dos Estados, pretende evitar os constrangimentos que a 

agregação de sociedades estrangeiras acarretaria (v.g., conversão de contas em 

moeda estrangeira, homogeneização da informação contabilística). No entanto, 

conforme teremos oportunidade de comentar infra, o caminho para uma tributação 

internacional dos grupos já se encontra a ser percorrido. 

ii) A totalidade dos rendimentos das sociedades deverá estar sujeita ao regime geral 

de tributação em IRC, à taxa normal mais elevada, podendo as sociedades sujeitas 

a taxas inferiores renunciar à sua aplicação39 40 (alínea a) do número 3 e alínea d) 

do número 4, ambos do artigo 69.º do Código do IRC). Em nossa opinião, este 

requisito deverá ser analisado com cautela, em face de regimes especiais de 

tributação e/ou benefícios fiscais que permitem uma tributação efetiva de 

rendimentos inferior à taxa normal mais elevada (v.g., opção pela não concorrência 

dos lucros/prejuízos imputáveis a estabelecimento estável situado fora do território 

português, prevista no artigo 54.º-A do Código do IRC; regime do tonnage tax 

recentemente introduzido pelo Decreto-Lei n.º 92/2018, de 13 de novembro, 

instituindo um regime especial de determinação da matéria coletável com base na 

tonelagem de navios41). 

iii) As sociedades não podem estar inativas há mais de um ano ou terem sido 

dissolvidas (alínea a) do número 4 do artigo 69.º do Código do IRC). Para aferir se 

uma sociedade se encontra inativa, coloca-se desde logo a questão do alcance do 

conceito de “inatividade” – trata-se de uma sociedade sem quaisquer resultados 

contabilísticos ou apenas sem resultados operacionais? A este propósito, a 

Autoridade Tributária já considerou, em caso concretos, que uma sociedade inativa 

                                       
39 A renúncia à taxa reduzida deve ser mantida por um período mínimo de três anos (requisito aditado pela 
Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março). 
40 A este propósito, veja-se a Informação Vinculativa no processo n.º 1028/2017-PIV 1196, sancionada por 
Despacho da Subdiretora-Geral, de 03.05.2017, nos termos da qual se estabelece que, mesmo estando todas 
as sociedades sediadas nos Açores e sujeitas ao regime geral de IRC à taxa normal da Região Autónoma dos 
Açores, tais sociedades deverão renunciar a esta taxa e optar pela taxa normal de IRC mais elevada, para 
efeitos de aplicação do RETGS. 
41 No artigo 51.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais já se encontrava previsto um benefício fiscal aplicável às 
empresas armadoras da marinha mercante nacional, nos termos do qual apenas 30% dos lucros resultantes 
do exercício exclusivo da atividade de transporte marítimo são sujeitos a tributação em sede de IRC.  

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/irc54a.aspx
https://dre.pt/application/conteudo/116950303
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/FD_CIRC_1028_2017.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/Pages/ebf-artigo-51-ordm-.aspx
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é aquela que não regista qualquer lançamento (rendimento/gasto) em resultados. 

Por outro lado, pronunciou-se o Acórdão do CAAD no processo n.º 558/2017-T, 

considerando que uma sociedade inativa, para este efeito, pode registar os 

gastos/rendimentos mínimos necessários para a «manutenção da existência jurídica 

da mesma, sem espelharem o desenvolvimento de qualquer atividade económica 

efetiva». 

iv) As sociedades não podem ter contra si instaurado processo especial de recuperação 

ou de falência em que haja sido proferido despacho de prosseguimento da ação 

(alínea b) do número 4 do artigo 69.º do Código do IRC). Relativamente a este 

requisito, a Autoridade Tributária já veio esclarecer que o RETGS não poderá 

igualmente ser aplicável a sociedades objeto de PER42 (em que tenha sido proferido 

despacho de nomeação de administrador judicial provisório) ou de SIREVE43 (em 

que tenha sido proferido despacho de aceitação do requerimento da sua 

utilização)44.  

v) As sociedades deverão adotar um período de tributação coincidente com o da 

sociedade dominante (alínea e) do número 4 do artigo 69.º do Código do IRC). 

Trata-se de uma forma de garantir a coerência no apuramento do lucro tributável 

do grupo, o qual é aferido pela soma algébrica dos resultados fiscais individuais, os 

quais, por sua vez, partem do resultado contabilístico de cada uma das empresas 

incluídas no perímetro45. 

vi) As sociedades deverão assumir a forma jurídica de sociedade por quotas, sociedade 

anónima ou sociedade em comandita por ações (alínea g) do número 4 e número 

11, ambos do artigo 69.º do Código do IRC). O legislador abriu apenas a exceção 

                                       
42 Processo Especial de Revitalização 
43 Sistema de Recuperação de Empresas por Via Extrajudicial 
44 Vide Informação Vinculativa no processo n.º 4209/2012 da DSIRC, sancionada por Despacho do Substituto 
Legal do Diretor-Geral, de 21.01.2013, e Informação Vinculativa no processo n.º 1730/2014 da DSIRC, 
sancionada por Despacho da Diretora-Geral, de 06.10.2015, ambas pesquisáveis em 
http://info.portaldasfinancas.gov.pt. 
45 Veja-se a Informação Vinculativa no processo n.º 2016 000725, sancionada por Despacho da Substituta-
legal da Diretora-Geral, de 22.09.2017, onde se admite que o resultado fiscal do grupo tenha como ponto de 
partida resultados líquidos apurados com base em diferentes referenciais contabilísticos. 
 

https://caad.org.pt/tributario/decisoes/decisao.php?s_processo=558%2F2017&s_data_ini=&s_data_fim=&s_resumo=&s_artigos=&s_texto=&id=3405
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/Ficha_dout_2012_4209%20A.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/Ficha_doutrinaria_2014_1730.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/FD_CIRC_725_2016.pdf
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para as entidades públicas empresariais (que satisfaçam os requisitos relativos à 

qualidade de sociedade dominante), ficando de fora outras formas societárias e não 

societárias (v.g., sociedades civis, cooperativas), ainda que detidas por sociedade 

de capitais. 

vii) As sociedades não poderão registar prejuízos fiscais nos três períodos de tributação 

anteriores46, exceto no caso de sociedades dominadas, se a participação já for detida 

pela sociedade dominante há mais de dois anos (alínea c) do número 4 do artigo 

69.º do Código do IRC). Trata-se de uma norma antiabuso, conforme atestado pelo 

Acórdão do STA de 12.03.2014 (processo n.º 0256/12), para «evitar situações de 

abuso fiscal em que a inclusão de sociedades no grupo apenas tenha como objetivo, 

por via da utilização dos respetivos prejuízos fiscais reportáveis, a diminuição do 

imposto devido pelo lucro e, em consequência, a diminuição da receita fiscal»47. 

No entanto, não podemos deixar de criticar a necessidade de o legislador excluir 

diretamente, com esta norma, a possibilidade de “potenciais” sociedades 

dominantes optarem pelo RETGS, quando as mesmas apuraram prejuízos fiscais 

nos três exercícios anteriores. Eventuais situações abusivas de utilização de 

sociedades deficitárias, que se pretendem evitar na aplicação do RETGS, não são 

eliminadas com esta impossibilidade ao nível da sociedade dominante pois basta 

que esta apure lucro tributável (mesmo que imaterial) num desses exercícios, e 

prejuízos fiscais ad eternum, para que o regime já possa ser aplicado. E menos se 

compreende esta limitação, em face da opção prevista no já referido número 10 do 

artigo 69.º do Código do IRC, onde se permite o alargamento do perímetro fiscal a 

uma nova sociedade dominante, ainda que esta apure prejuízos fiscais nos três 

exercícios anteriores.    

 

                                       
46 Veja-se a Informação Vinculativa no processo n.º 1641/2008, sancionada por Despacho do Substituto Legal 
do Diretor-Geral de 28.05.2009, nos termos da qual se dispõe que, para efeitos deste requisito, é irrelevante 
uma eventual perda do direito ao reporte dos prejuízos fiscais apurados nos três períodos de tributação 
anteriores, nos moldes referidos no número 8 do artigo 52.º do Código do IRC. 
47 Este Acórdão confirmou ainda, dúvidas houvesse, que esta detenção há mais de dois anos tem de ser 
acompanhada, desde então, de uma participação de pelo menos 75%, que confira mais de 50% dos direitos 
de voto. 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/28b73502c257d2d080257c9f0040e9a2?OpenDocument&Highlight=0,0256%2F12
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/Inf_Vinc_IRC%20Proc%C2%BA%201641_2008.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/irc52.aspx
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3.5 Início e cessação de aplicação do RETGS 
Conforme já referido, a opção pela aplicação do RETGS, por parte da sociedade 

dominante, opera atualmente de forma automática, mediante mera comunicação à 

Autoridade Tributária.  

Na sua versão inicial, e até à entrada em vigor da Lei n.º 53-A/2006, de 29 de dezembro 

(Lei do Orçamento do Estado para 2007), esta opção era válida por um período de cinco 

exercícios, findo o qual poderia ser renovada nos mesmos termos. Este período mínimo 

de manutenção do regime de tributação dos grupos, que já havia sido amplamente 

criticado no âmbito do RTLC, por colidir com o princípio da liberdade de organização 

empresarial, foi posteriormente revogado pela Lei do Orçamento do Estado para 200748. 

Sendo assim possível à sociedade dominante renunciar à aplicação do RETGS a todo o 

tempo, passou apenas a exigir-se, como garantia de estabilidade do sistema tributário e 

por forma a evitar abusos, que, em caso de renúncia, a sociedade dominante terá de 

“aguardar” três anos para poder voltar a optar pelo RETGS. 

Também no que respeita às causas de cessação do regime, o RETGS foi inovador, por 

comparação com as limitações e penalizações do RTLC. Apesar de na versão anterior à 

Reforma do IRC de 2014 ainda se prever a cessação do RETGS em caso de alterações 

na composição do grupo não comunicadas (atempadamente) à Autoridade Tributária, 

aquela Reforma veio revogar tal sanção49. Aplaudimos esta alteração, que teve 

subjacente as considerações da Comissão de Reforma, que considerou excessiva e 

injustificada aquela sanção e propôs apenas a manutenção da cessação para as situações 

consideradas mais relevantes, «por critérios de adequada substância e materialidade na 

manutenção do perímetro societário para efeitos fiscais». Como causas de cessação do 

regime mantêm-se então as seguintes50 (vide número 8 do artigo 69.º do Código do 

IRC):  

                                       
48 A propósito das alterações introduzidas por este diploma, a Direção de Serviços do IRC emitiu a Circular 
n.º 06/2007, de 13 de março, na qual se esclareciam dúvidas no cumprimento das obrigações declarativas no 
âmbito do RETGS. 
49 Sendo este facto apenas sancionado com coima, variável entre Euro 1.000 e Euro 22.500, se imputável a 
título de negligência. 
50 Sobre o caráter taxativo e ausência de qualquer margem de discricionariedade por parte da Autoridade 
Tributária na verificação destas causas, vejam-se os Acórdãos do CAAD no processo n.º 10/2017-T e no 
processo n.º 439/2017-T. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Circular6_2007.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Circular6_2007.pdf
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‒ renúncia à aplicação do regime por parte da sociedade dominante; 

‒ não verificação dos requisitos específicos relativos à sociedade dominante, nos 

moldes já comentados; 

‒ verificação de alguns dos requisitos de exclusão igualmente mencionados por 

referência à sociedade dominante 51; 

‒ determinação do lucro tributável de qualquer das sociedades do grupo com recurso 

à aplicação de métodos indiretos52. 

 

3.6 Particularidades no apuramento do IRC 
3.6.1 Determinação do lucro tributável 

O lucro tributável do grupo é apurado pela sociedade dominante (mediante 

submissão de uma declaração de rendimentos do grupo), através da soma 

algébrica dos lucros tributáveis e dos prejuízos fiscais apurados nas declarações 

de rendimentos individuais de cada uma das sociedades pertencentes ao grupo 

(vide artigo 70.º do Código do IRC). 

Este lucro tributável era, até à entrada em vigor da Lei n-º 55-A/2010, de 31 de 

dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2011), corrigido da parte dos lucros 

distribuídos entre as sociedades do grupo que se encontrasse incluída nas bases 

tributáveis individuais – garantindo assim uma eliminação total da dupla 

tributação dos lucros distribuídos no seio do grupo fiscal. No entanto, com a 

referida Lei do Orçamento do Estado para 2011, esta correção é eliminada, 

passando os lucros distribuídos a ser eliminados apenas nos termos gerais do 

mecanismo de eliminação da dupla tributação económica (previsto à data no artigo 

51.º do Código do IRC), ao nível individual de cada sociedade beneficiária, ou 

seja, dependendo da verificação de um conjunto de condições, nomeadamente da 

existência de uma participação no capital da sociedade que distribui os lucros não 

inferior a 10 %. Ora esta alteração determina que os lucros de sociedades incluídas 

                                       
51 Esteja inativa há mais de um ano ou tenha sido dissolvida, tenha contra si sido instaurado processo especial 
de recuperação ou de falência, esteja sujeita a uma taxa de IRC inferior à taxa normal mais elevada e não 
renuncie à sua aplicação, não assuma uma das formas jurídicas estabelecidas. 
52 Veja-se a este propósito o Acórdão do STA de 13.01.2016, no processo n.º 0342/15. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/irc70.aspx
https://dre.pt/application/conteudo/344942
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/circ_rep/ra/Pages/ircra51-12-12.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/circ_rep/ra/Pages/ircra51-12-12.aspx
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/f11435edcb062c2380257f4200371480?OpenDocument&ExpandSection=1&Highlight=0,0342%2F15#_Section1
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no grupo, com participações entre si em menos de 10%, serão sempre sujeitos a 

uma dupla tributação no contexto do grupo fiscal. Não podemos deixar de criticar 

esta solução, que desvirtua a unidade económica e a capacidade tributária única 

do grupo que o RETGS deveria acautelar.   

Com a Reforma do IRC de 2014, foi introduzida uma nova correção ao lucro 

tributável do grupo, decorrente do efeito da adoção do cálculo do limite fiscal à 

dedutibilidade dos gastos de financiamento líquidos, previsto no artigo 67.º do 

Código do IRC, no contexto do grupo. 

De facto, tendo sido introduzido pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (Lei 

do Orçamento do Estado para 2013) um limite à dedutibilidade fiscal dos gastos 

de financiamento líquidos (que substituiu o anterior regime de subcapitalização), 

a Reforma do IRC de 2014 veio permitir que esse cálculo fosse efetuado em 

termos agregados, no contexto do RETGS, mediante opção da sociedade 

dominante (a comunicar à Autoridade Tributária). As vantagens/desvantagens 

desta opção dependem da situação financeira de cada grupo, a qual deverá ser 

projetada para três anos, uma vez que o legislador fiscal estabeleceu que a opção 

deve ser mantida por um período mínimo de 3 anos, a contar da data em que se 

inicia a sua aplicação53, como forma de evitar manipulações na aplicação deste 

regime. 

Nos termos deste regime de cálculo agregado, destaca-se o seguinte: 

i) o limite dos gastos de financiamento líquidos a considerar deverá 

corresponder ao limite de Euro 1 milhões (independentemente do número de 

sociedades que integram o grupo fiscal) ou, quando superior, a 30% da soma 

algébrica do EBITDA fiscal das várias sociedades do grupo fiscal. 

ii) os gastos de financiamento líquidos de sociedades do grupo relativos aos 

períodos de tributação anteriores à aplicação do regime (v.g., 2013), e ainda 

não deduzidos, apenas podem ser considerados até ao limite correspondente 

à sociedade a que respeitem, calculado individualmente;  

                                       
53 Automaticamente prorrogável por períodos de um ano, exceto em caso de renúncia, conforme introduzido 
pela Lei do Orçamento de Estado para 2018 (Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro). 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/irc67.aspx
https://dre.pt/application/conteudo/632448
https://dre.pt/application/conteudo/114425586
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iii) a parte do limite não utilizado (“folga”) por sociedades do grupo em períodos 

de tributação anteriores à aplicação do regime apenas pode ser acrescido ao 

montante máximo dedutível dos gastos de financiamento líquidos da 

sociedade a que respeitem, calculado individualmente;  

iv) os gastos de financiamento líquidos de sociedades do grupo, bem como a 

parte do limite não utilizado (“folga”), relativos aos períodos de tributação 

em que seja aplicável o regime, só podem ser utilizados pelo grupo, 

independentemente da saída de uma ou mais sociedades do grupo. 

O montante apurado nestes termos deverá ser acrescido/deduzido ao lucro 

tributável do grupo, nos moldes acima referidos. No entanto, também este regime 

traz um conjunto de questões práticas na sua efetiva aplicação. 

De acordo com as instruções de preenchimento da declaração de rendimentos 

Modelo 22 de IRC divulgadas pela Autoridade Tributária em 2014 (e mantidas 

até ao exercício de 2016, inclusive), sendo exercida esta opção, os eventuais 

ajustamentos apurados no contexto do grupo fiscal deveriam ser inscritos no 

campo 395 do Quadro 09 da declaração Modelo 22 de IRC do grupo, enquanto 

adição ao resultado fiscal do Grupo. Por sua vez, as sociedades não teriam de 

inscrever qualquer montante na respetiva declaração de rendimentos Modelo 22 

de IRC individual (à exceção de eventuais montantes acrescidos/folgas apurados 

individualmente, em momento anterior à sua entrada no RETGS).  

No entanto, com a publicação das instruções de preenchimento da declaração 

Modelo 22 de IRC para o ano de 2017, a Autoridade Tributária refere que cada 

uma das sociedades que integra o grupo fiscal, incluindo a sociedade dominante, 

deverá preencher a sua declaração Modelo 22 de IRC individual como se o 

RETGS não lhe fosse aplicável, em conformidade com a Circular nº 5/2015, de 

31 de março, o que determina o seguinte: 

i) cada sociedade deve aplicar as regras gerais do artigo 67.º do Código do IRC 

para efeitos do apuramento do seu lucro tributável, acrescendo, sendo caso 

disso, os gastos de financiamento líquidos que excedam os limites fiscais no 

campo 748 do Quadro 07; e, simultaneamente, 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/modelos_formularios/irc/Documents/Manual_Q_07_Mod22.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/modelos_formularios/irc/Documents/Manual_Q_07_Mod22.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Circular_5_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/modelos_formularios/irc/Documents/M22-IRC.pdf
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ii) a sociedade dominante, tendo optado pelo cálculo agregado da limitação à 

dedutibilidade fiscal dos gastos de financiamento líquidos, deverá igualmente 

corrigir o resultado fiscal do grupo, sendo caso disso, do efeito da aplicação 

desta opção.  

A eventual diferença (positiva ou negativa) entre o montante dos gastos do grupo 

não dedutíveis apurados nos termos do ponto (ii) e a soma algébrica dos montantes 

acrescidos/deduzidos individualmente por cada uma das empresas do grupo, 

incluindo a sociedade dominante, apurados nos termos do ponto (i), deve ser 

inscrita no campo 395 do Quadro 09 da declaração de grupo. Ora, naturalmente, 

esta alteração de procedimento não é inócua e poderá ter impacto, nomeadamente, 

ao nível das Derramas (Municipal e Estadual) apuradas pelas várias sociedades 

do Grupo e, como tal, no total a pagar pelo grupo em cada período de tributação. 

Sendo questionável a legitimidade desta alteração de procedimento por via de uma 

orientação administrativa, a mesma distorce, uma vez mais, o carácter unitário do 

grupo, que deveria nortear o RETGS, tanto mais que, se a sociedade dominante 

optou pelo cálculo agregado, não se vislumbra porque o montante daí resultante 

deve ser corrigido pelo cálculo individual de cada sociedade…   

Acresce que este procedimento vem trazer ainda maior complexidade 

administrativa ao regime, pois exige que cada sociedade mantenha um registo 

individual de eventuais montantes a acrescer ou folgas na sua esfera, por forma a 

que possam reportar corretamente o valor a ajustar, em cada exercício, ao seu nível 

individual. 

 

3.6.2. Dedução de prejuízos fiscais 
A análise da temática da dedução dos prejuízos fiscais no contexto do RETGS 

deverá ser efetuada de uma forma tripartida, considerando a dedução: (i) dos 

prejuízos fiscais apurados antes da aplicação do RETGS, (ii) dos prejuízos fiscais 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/modelos_formularios/irc/Documents/M22-IRC.pdf
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apurados durante a aplicação do RETGS e (iii) dos prejuízos fiscais após a 

cessação/ saída do RETGS54 (vide artigo 71.º do Código do IRC). 

Refira-se que a Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro (Lei do Orçamento do Estado 

para 2017) revogou a norma que previa que na dedução dos prejuízos fiscais 

deveriam ser primeiramente deduzidos os apurados há mais tempo. 

 

Prejuízos fiscais apurados antes da aplicação do RETGS 

Tendo em consideração a atividade das sociedades em momento anterior à sua 

entrada num perímetro fiscal, são frequentes aquelas que dispõem de prejuízos 

fiscais apurados, numa base individual, à data da sua entrada no RETGS. Para 

estes casos, o legislador procurou uma solução de compromisso que permitisse, 

por um lado, tornar o regime atrativo, e, por outro, que não permitisse abusos (v.g., 

aquisição de sociedades com prejuízos fiscais, por forma a compensá-los com os 

lucros de outras sociedades). Deste modo, estabelece-se que os prejuízos das 

sociedades do grupo verificados em períodos de tributação anteriores ao do início 

de aplicação do regime só podem ser deduzidos ao lucro tributável do grupo até 

ao limite do lucro tributável da sociedade a que respeitam – situação semelhante 

foi posteriormente encontrada, com as necessárias adaptações, para os gastos de 

financiamento, nos moldes comentados no ponto anterior. 

Refira-se que esta dedução específica deverá ser efetuada sem qualquer outro 

limite, nomeadamente o limite de 70 % desse lucro tributável individual, 

estabelecido na norma geral constante do número 2 do artigo 52.º do Código do 

IRC. Conforme já confirmado pela Autoridade Tributária em situações 

particulares analisadas, de que temos conhecimento, este limite geral deverá 

apenas ser aplicável ao lucro tributável do grupo. 

 

                                       
54 Refira-se ainda que quando, durante a aplicação do regime, haja lugar a fusões entre sociedades do grupo, 
os prejuízos das sociedades fundidas verificados em períodos de tributação anteriores ao do início do regime 
podem ser deduzidos ao lucro tributável do grupo até ao limite do lucro tributável da nova sociedade ou da 
sociedade incorporante, desde que a essas operações seja aplicado o regime especial de neutralidade fiscal 
previsto em IRC e nos termos e condições previstos no artigo 75.º do Código deste imposto. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/irc71.aspx
https://dre.pt/application/conteudo/105637672
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/irc52.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/irc75.aspx
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Prejuízos fiscais apurados durante a aplicação do RETGS 

Os prejuízos fiscais gerados no decurso da aplicação do RETGS pertencem ao 

grupo, enquanto unidade económica, pelo que só podem ser deduzidos aos lucros 

tributáveis do grupo (com o referido limite de 70% do mesmo valor apurado num 

determinado exercício fiscal). Trata-se de uma norma que espelha o caráter 

unitário do grupo que se pretende tributar no contexto do RETGS. 

 

Dedução de prejuízos fiscais após terminado o RETGS 

Após a aplicação do RETGS, importa distinguir o tratamento fiscal a conferir aos 

prejuízos fiscais individuais apurados em momento anterior à inclusão no regime 

(e não deduzidos no contexto do grupo) e aos prejuízos fiscais do grupo. 

Quantos aos prejuízos fiscais individuais, os mesmos poderão continuar a ser 

deduzidos na esfera individual da respetiva sociedade pelo período de reporte 

correspondente. 

Já os prejuízos fiscais que as sociedades tenham apurado no decurso do RETGS, 

por relevarem para o cômputo do resultado agregado, não poderão ser deduzidos 

na sua esfera individual, em resultado da sua saída do perímetro fiscal. Por sua 

vez, havendo continuidade de aplicação do regime após a saída de uma ou mais 

sociedades do grupo, extingue-se o direito à dedução da quota-parte dos prejuízos 

fiscais respeitantes àquelas sociedades. 

Na prática, a solução encontrada para os prejuízos fiscais do grupo suscita-nos 

dúvidas quanto à sua legitimidade, sendo a mesma penalizadora e pouco atrativa 

face à mutabilidade das estruturas societárias. Com efeito, ainda que se possa 

tentar compreender que os prejuízos fiscais gerados no grupo não possam ser 

utilizados pelas sociedades ao seu nível individual, após a saída do grupo, 

alegando-se o princípio da neutralidade da tributação dos grupos, não se 

compreende por que razão o grupo perde igualmente o direito à dedução desta 

quota-parte de prejuízos fiscais, se os mesmos foram gerados durante a sua 
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aplicação55. Esta solução encontrada pelo legislador determina assim a perda, em 

definitivo, de tais prejuízos fiscais. E menos se compreende esta solução quando 

no regime de dedução dos gastos de financiamento, aplicado em termos de grupo, 

se prevê que eventuais montantes acrescidos a reportar no futuro, bem como as 

folgas apuradas durante a aplicação do regime, permanecem no grupo, 

independentemente da saída das sociedades que o compõem.  

E igual situação de perda dos prejuízos fiscais do grupo sucede, em termos 

genéricos, no caso de cessação do RETGS, uma vez que não poderão ser utilizados 

pelas sociedades individualmente, pela respetiva quota-parte (no mesmo sentido 

vai o regime dos gastos de financiamento, perdendo-se igualmente os gastos de 

financiamento e folgas a reportar em caso de cessação do RETGS).  

Urge assim repensar este regime de dedução dos prejuízos fiscais do grupo face à 

crescente e contínua mutação da composição dos grupos económicos.  

Um primeiro passo foi dado com a Reforma do IRC de 2014, que passou a prever 

expressamente as seguintes situações específicas de dedução dos prejuízos fiscais 

(conforme números 3, 4 e 5 do artigo 71.º do Código do IRC)56:  

i) Quando uma sociedade dominante passa a ser considerada dominada de 

outra sociedade que reúna as condições para ser considerada dominante, à 

exceção do critério que prevê a inexistência de prejuízos fiscais nos três 

exercícios anteriores, e esta última opte pela continuidade do RETGS 

(número 10 do artigo 69.º do Código do IRC) – ou seja, ocorre apenas um 

alargamento do grupo fiscal já existente, que passará a incluir a nova 

sociedade dominante e eventuais outras participadas elegíveis.  

Neste caso, os prejuízos fiscais do grupo verificados durante os períodos de 

tributação anteriores podem ser dedutíveis ao lucro tributável do “novo” 

                                       
55 Já melhor se compreende que a menos-valia apurada na liquidação de uma sociedade, incluída no 
perímetro, apenas possa ser dedutível no montante que exceder a quota-parte dos prejuízos fiscais gerados 
por essa sociedade e deduzidos no contexto do RETGS. Trata-se de uma norma antiabuso com vista a evitar 
uma dupla dedução das perdas apuradas (primeiro com a dedução do seu prejuízo fiscal e depois com a sua 
subsequente liquidação). 
56 Veja-se os esclarecimentos a este respeito na já referida Circular nº 5/2015, de 31 de março, da Direção de 
Serviços do IRC. 
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grupo, desde que seja obtida autorização junto do Ministro das Finanças, em 

casos de reconhecido interesse económico57. Quanto aos prejuízos fiscais 

anteriores da nova sociedade dominante (e suas participadas), os mesmos 

poderão ser deduzidos ao grupo, até ao limite do lucro tributável individual 

da sociedade que lhe deu origem. 

ii) Quando existe concorrência de dois grupos fiscais (ou seja, uma sociedade 

dominante de um grupo fiscal passa a ser igualmente dominante de outro 

grupo fiscal), sendo necessário determinar qual o grupo que permanece e 

qual o grupo que cessa a sua aplicação.  

Caso a nova sociedade dominante opte pela continuidade da aplicação do 

RETGS do grupo adquirido (cessando o seu anterior grupo fiscal), poderão 

ser deduzidas ao grupo as quotas-partes dos prejuízos fiscais imputáveis às 

sociedades do anterior grupo da nova sociedade dominante, até ao limite do 

lucro tributável da sociedade a que respeitam, desde que seja obtida 

autorização do Ministro das Finanças, em casos de reconhecido interesse 

económico. Por sua vez, os prejuízos fiscais do grupo adquirido mantêm-se 

válidos para dedução, nos termos gerais, sendo igualmente necessário obter 

autorização junto do Ministro das Finanças, conforme referido em (i) supra. 

Caso a nova sociedade dominante opte pela continuidade da aplicação do 

seu grupo fiscal (cessando o grupo fiscal adquirido), através da inclusão no 

mesmo das sociedades do grupo adquirido, poderão ser deduzidas ao grupo 

as quotas-partes dos prejuízos fiscais imputáveis às sociedades do grupo 

adquirido, de forma automática (sem necessidade de autorização), até ao 

limite do lucro tributável da sociedade a que respeitam. Por sua vez, os 

prejuízos fiscais do grupo da nova sociedade dominante mantêm-se válidos 

para dedução, nos termos gerais, não sendo igualmente necessário obter 

qualquer autorização junto do Ministro das Finanças. 

                                       
57 Conceito indeterminado que é aferido pelo Ministro das Finanças, e que tem subjacente o espírito da norma 
constante do número 8 do artigo 52.º do Código do IRC, para os casos de alteração de pelo menos 50% do 
capital social das sociedades com prejuízos fiscais reportáveis. 
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Percebe-se assim que a lógica da concorrência de grupos é “converter”, em 

ambos os casos, os prejuízos fiscais dos grupos absorvidos em prejuízos 

individuais – esta solução permite que tais prejuízos fiscais não sejam 

perdidos, como sucederia numa situação normal de cessação do grupo, nos 

moldes acima criticados.  

No entanto, destaca-se a intenção do legislador ao diferenciar os critérios 

para a dedução dos prejuízos fiscais em função do grupo “sobrevivente”. 

Com efeito, se no caso de manutenção do grupo adquirido é necessária 

autorização do Ministro das Finanças, mediante reconhecimento 

económico, pelo contrário, no caso de manutenção do grupo da nova 

sociedade dominante, esta autorização não é necessária. Parece-nos que, se 

no primeiro caso se pretende escrutinar previamente a motivação para a 

aquisição de um novo grupo, no segundo se pressupõe a 

continuidade/unidade económica do grupo da nova sociedade dominante58. 

 

3.6.3. Cálculo das Derramas (Municipal e Estadual) 
A respeito deste tema, importa recuar no tempo para se perceber a origem do 

regime atualmente em vigor que, em nossa opinião, consubstancia mais uma 

derrogação ao princípio da neutralidade do imposto que deveria nortear o RETGS. 

Na sequência da entrada em vigor da Lei das Finanças Locais, introduzida pela 

Lei n.º 2/2007, de 15 janeiro, que estabelecia em termos genéricos a forma de 

cálculo da Derrama Municipal, sem mencionar o caso específico de sociedades 

abrangidas pelo RETGS, a Autoridade Tributária emitiu o Ofício-Circulado n.º 

20132, de 14 de abril de 2008, nos termos do qual esclareceu que, a partir do 

período de tributação de 2007 e seguintes, a Derrama Municipal aplicável aos 

grupos fiscais deveria corresponder à soma algébrica das derramas calculadas 

individualmente por cada uma das sociedades do grupo, competindo o seu 

pagamento à sociedade dominante.  

                                       
58 Veja-se ainda a Circular nº 5/2015, de 31 de março, a propósito da situação em que duas ou mais sociedades 
dominantes passam, simultaneamente, a ser consideradas dominadas por uma outra sociedade. 

https://dre.pt/application/conteudo/522789
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/ofIcio-circulado_20132-dsirc.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/ofIcio-circulado_20132-dsirc.pdf
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Ora este entendimento, colidindo com a ideia de unidade económica do grupo, 

dotado de uma capacidade tributária única, subjacente ao RETGS, gerou grande 

celeuma entre os grupos económicos. Na base de inúmeros processos de 

contencioso com a Autoridade Tributária esteve a defesa de que a Derrama 

Municipal é um imposto acessório que segue o imposto principal – o IRC – e, 

como tal, a sua base de incidência deverá ser o lucro tributável do grupo e não o 

lucro tributável de cada sociedade, individualmente considerada. Este foi o 

entendimento reiterado e unânime de numerosa jurisprudência superior, de que se 

destacam os Acórdãos do STA de 02.02.2011 (processo n.º 909/10), de 

02.02.2012 (processo n.º 0234/12), de 05.07.2012 (processo n.º 0265/12), bem 

como os Acórdãos do CAAD nos processos n.º 18/2011-T, 147/2012-T e 93/2012-

T. 

Numa tentativa de sanar esta querela, a Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro (Lei 

do Orçamento do Estado para 2012), consagrou expressamente na Lei das 

Finanças Locais o entendimento da Autoridade Tributária constante do Ofício-

Circulado n.º 20132, de 14 de abril de 2008, nos termos do qual a cálculo da 

derrama incide sobre o lucro tributável individual de cada uma das sociedades do 

grupo. Não podendo configurar como norma interpretativa, em face das regras 

gerais de Direito – conforme, aliás, confirmado por diversas decisões 

jurisprudenciais, algumas das quais acima referidas59 –, esta nova redação da Lei 

das Finanças Locais veio reforçar o entendimento de que, até à sua entrada em 

vigor, a Derrama Municipal do grupo deveria ser calculada sobre o lucro tributável 

agregado. Com efeito, este novo normativo, ainda que colida com espírito 

subjacente ao RETGS – conforme sublinhado pelo Acórdão do STA de 

05.07.2012 (processo n.º 0265/12), só poderia valer para o futuro, ou seja, para os 

períodos de tributação iniciados em ou a partir de 1 de janeiro de 2012. 

Neste contexto, embora com as limitações referidas à génese do regime, tem sido 

aceite que a Derrama Municipal do grupo corresponde agora à soma algébrica das 

                                       
59 A este propósito, veja-se Acórdão do CAAD no processo n.º 163/2013-T, bem como Acórdão do STA de 
21.05.2014, no processo n.º 01543/13. 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/c308a2c04e234ecc802578330033b162?OpenDocument&ExpandSection=1&Highlight=0,0909%2F10#_Section1
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/3be42e5429353f5b802579fa0033ebbc?OpenDocument&ExpandSection=1&Highlight=0,0234%2F12#_Section1
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/bcccd7ce9e28a88480257a38004a39da?OpenDocument&ExpandSection=1&Highlight=0,0265%2F12#_Section1
https://caad.org.pt/tributario/decisoes/decisao.php?s_processo=18%2F2011&s_data_ini=&s_data_fim=&s_resumo=&s_artigos=&s_texto=&id=300&ccsForm=record%3AEdit
https://caad.org.pt/tributario/decisoes/decisao.php?s_processo=147%2F2012&s_data_ini=&s_data_fim=&s_resumo=&s_artigos=&s_texto=&id=208&ccsForm=record%3AEdit
https://caad.org.pt/tributario/decisoes/decisao.php?s_processo=93&s_data_ini=&s_data_fim=&s_resumo=&s_artigos=&s_texto=&id=170&ccsForm=record%3AEdit
https://caad.org.pt/tributario/decisoes/decisao.php?s_processo=93&s_data_ini=&s_data_fim=&s_resumo=&s_artigos=&s_texto=&id=170&ccsForm=record%3AEdit
https://dre.pt/application/conteudo/243769
https://caad.org.pt/tributario/decisoes/decisao.php?s_processo=163%2F2013-T&s_data_ini=&s_data_fim=&s_resumo=&s_artigos=&s_texto=&id=520&ccsForm=record%3AEdit
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/9dc60c1f738975e480257ce50036fd8a?OpenDocument&Highlight=0,01543%2F13
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Derramas Municipais apuradas sobre o lucro tributável individual de cada uma 

das sociedades que o compõem. 

Nesta senda, o legislador não surpreendeu ao estabelecer, desde logo, com a 

entrada em vigor da Derrama Estadual, pela Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho, 

que o seu cálculo, no âmbito do RETGS, deve incidir sobre o lucro tributável 

apurado na declaração periódica individual de cada uma das sociedades do grupo, 

incluindo a da sociedade dominante. Sem prejuízo das críticas que se podem tecer 

à legitimidade da Derrama Estadual propriamente dita – a qual, tendo sido 

inicialmente prevista como uma medida transitória no contexto do Programa de 

Estabilidade e Crescimento, permanece em vigor há quase uma década – a sua 

fórmula de cálculo no contexto do RETGS consubstancia mais uma derrogação à 

génese do regime, que não podemos deixar de censurar. 

 

3.6.4. Deduções à coleta do grupo 
O número 2 do artigo 90.º do Código do IRC estabelece as importâncias que 

poderão ser deduzidas à coleta das sociedades, tais como, créditos por dupla 

tributação jurídica internacional ou dupla tributação económica internacional, 

benefícios fiscais, pagamentos especiais por conta e retenções na fonte não 

suscetíveis de compensação ou reembolso nos termos da legislação aplicável.  

Quando seja aplicável o RETGS, dispõe o número 6 deste normativo que as 

deduções em apreço, relativas a cada uma das sociedades, são efetuadas à coleta 

apurada pelo grupo. 

Em face deste normativo, bem como do espírito subjacente ao RETGS 

amplamente referido, impõe-se que, não dispondo a Lei de regra diversa60, a 

                                       
60 Recorde-se o caso do Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento, aprovado pela Lei n.º 49/2013, de 16 
de julho, no qual se previa expressamente que a sua dedução à coleta até ao limite de 70% da coleta apurada 
ao nível do grupo, sem prejuízo de ser igualmente considerado o limite de 70% da coleta que seria apurada 
ao nível individual, caso a sociedade a que respeita o benefício não fosse tributada ao abrigo daquele regime. 
Também o benefício fiscal referente à Dedução por Lucros Retidos e Reinvestidos (previsto no artigo 29.º 
do Código Fiscal do Investimento) estabelece que, sendo aplicável o RETGS, a dedução deste benefício é 
feita até 25% da coleta do grupo e não pode ultrapassar, em relação a cada sociedade e por cada período de 
tributação, o limite de 25 % da coleta que seria apurada pela sociedade que realizou as aplicações relevantes 
caso não se aplicasse aquele regime. 

https://dre.pt/application/conteudo/292110
https://dre.pt/application/conteudo/292110
https://dre.pt/application/conteudo/497799
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cfi/Pages/cfi-29.aspx
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dedução das realidades acima descritas (nomeadamente dos benefícios fiscais e 

dos créditos de imposto por dupla tributação jurídica61) deverá ser efetuada à 

coleta do grupo, independentemente de a sociedade no âmbito da qual foram 

geradas apurar ou não coleta de IRC, caso fosse tributada numa base individual62. 

Não obstante, relevamos que a Autoridade Tributária já se pronunciou, num caso 

concreto63, relativamente aos benefícios fiscais, no sentido de considerar ser 

determinante o momento em que os mesmos são gerados. Assim, se o benefício 

fiscal foi apurado num período de tributação em que a sociedade era tributada 

individualmente, entende a Autoridade Tributária que o mesmo não poderá ser 

deduzido à coleta do grupo sem ter em consideração a coleta individual que a 

sociedade apuraria caso não estivesse integrada nesse grupo. Ora, daqui se pode 

concluir que, sendo o benefício fiscal apurado durante a aplicação do regime, não 

haverá qualquer limite à sua dedução à coleta do grupo? Mais, em caso de saída 

da sociedade do grupo, o direito à dedução daqueles benefícios fiscais será 

perdido, numa lógica semelhante à da dedução dos prejuízos fiscais do grupo? 

Mas se era esta a pretensão do legislador, porque não a deixou expressamente 

prevista na Lei, como fez para os prejuízos fiscais ou gastos de financiamento 

líquidos? 

Temos conhecimento que a Autoridade Tributária já confirmou, num caso 

concreto, que os benefícios fiscais devem acompanhar as sociedades que os 

geraram, pelo que admitem que permaneçam disponíveis na sua esfera individual, 

em caso de saída do Grupo. 

No nosso entender, os benefícios fiscais ou créditos fiscais por dupla tributação 

deverão, pela sua natureza, acompanhar a sociedade que os geraram, mas a sua 

dedução não poderá ser limitada pelo momento em que foram gerados (antes ou 

na vigência do RETGS). A dedução destas realidades deverá ser concretizada na 

                                       
61 Sobre o pagamento especial por conta, veja-se os nossos comentários em 3.6.6. 
62 Neste sentido, veja-se o voto de vencido de Ricardo da Palma Borges ao Acórdão do CAAD no processo 
n.º 648/2015-T. 
63 Vide Informação vinculativa no Processo n.º 2010 002853, PIV n.º 1212, com entendimento sancionado 
por Despacho de 27.10.2010 do Diretor-Geral. 

https://caad.org.pt/tributario/decisoes/decisao.php?s_processo=648%2F2015-T&s_data_ini=&s_data_fim=&s_resumo=&s_artigos=&s_texto=&id=2032&ccsForm=record%3AEdit
https://caad.org.pt/tributario/decisoes/decisao.php?s_processo=648%2F2015-T&s_data_ini=&s_data_fim=&s_resumo=&s_artigos=&s_texto=&id=2032&ccsForm=record%3AEdit
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/Inf_Vinc_IRC%20Proc%C2%BA%202853_2010.pdf
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coleta que seja liquidável no momento em que opere essa dedução. O que significa 

que, estando a sociedade incluída no RETGS, a dedução deverá estar limitada, 

exclusivamente, à coleta do grupo, por ser esta a coleta liquidável. 

Ainda sobre a temática da dedução das referidas importâncias à coleta do grupo, 

importa relevar que esta dedução deverá poder ser efetuada, não só à coleta de 

IRC, como também à Derrama Estadual. Deste modo, coloca-se a questão da 

possibilidade de dedução daquelas importâncias à Derrama Estadual apurada na 

globalidade ao nível do grupo (ou seja, à soma algébrica das Derramas Estaduais 

calculadas individualmente por cada sociedade), ou se apenas o poderá ser até ao 

limite da Derrama Estadual apurada pela sociedade que as gerou. Por tudo o que 

já foi dito, inclinamo-nos para a primeira solução, nomeadamente considerando a 

forma de liquidação da Derrama Estadual, prevista na letra da Lei. Com efeito, a 

Derrama Estadual é uma tributação que, à semelhança do IRC, se efetiva na 

liquidação do grupo, sendo apenas estabelecida uma regra específica de 

apuramento ao nível do RETGS, o qual é efetuado com base na soma das 

Derramas apuradas com base no lucro tributável individual de cada sociedade. 

Nesta lógica de grupo, afigura-se-nos defensável que as deduções em questão 

deverão poder sê-lo à totalidade da Derrama Estadual apurada pelo Grupo, 

independentemente de a Derrama Estadual ser apurada numa base individual. 

 

3.6.5. Cálculo das tributações autónomas 
Também no apuramento da tributação autónoma, liquidável através da declaração 

Modelo 22 de IRC do grupo, se colocam questões práticas em face da alteração 

introduzida pela Reforma do IRC de 2014, que passou a prever que as taxas de 

tributação autónoma são elevadas em 10 pontos percentuais quanto aos sujeitos 

passivos que apresentem prejuízo fiscal no período a que respeitem as despesas 

subjacentes. 

Com efeito, era discutível, em face de todo o contencioso à volta da natureza do 

regime, se a tributação autónoma do grupo deveria corresponder à soma algébrica 

das tributações autónomas apuradas por cada uma das sociedades do grupo, em 



A TRIBUTAÇÃO DOS GRUPOS DE SOCIEDADES: UM REGIME EM EVOLUÇÃO 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

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

38 || 51 
 
 

face do seu lucro tributável individual (conforme sucede com as Derramas) ou se, 

pelo contrário, deveria ser apurada em função do resultado (positivo/negativo) do 

grupo, desagravando-se ou agravando-se as taxas aplicáveis, consoante 

aplicável64.  

Neste sentido, e conforme já vinha sendo determinado pela Autoridade 

Tributária65, foi esclarecido pela Lei n.º 7-A/2016 de 30 de março (Lei do 

Orçamento do Estado para 2016), com natureza interpretativa66, que, para efeitos 

do agravamento da taxa de tributação autónoma, nos casos em que os sujeitos 

passivos integram um RETGS, deve ser considerado o resultado (lucro tributável 

ou prejuízo fiscal) apurado na declaração do grupo referente ao período de 

tributação a que respeitem as despesas subjacentes. Este normativo veio assim ao 

encontro da unidade tributária que se pretende com o RETGS. 

 

3.6.6. Regras de pagamento do IRC 
Autoliquidação e pagamento do IRC 

Conforme já referido, a autoliquidação do IRC do grupo é efetuada pela sociedade 

dominante, através da submissão da declaração Modelo 22 de IRC do grupo - após 

a submissão das declarações Modelos 22 individuais de cada sociedade do grupo, 

incluindo da sociedade dominante, nas quais seja determinado o imposto como se 

aquele regime não fosse aplicável (cf. alínea b) do número 6 do artigo 120.º do 

Código do IRC).  

O pagamento do IRC autoliquidado cabe à sociedade dominante. No entanto, o 

artigo 115.º do Código do IRC prevê uma responsabilidade solidária passiva, de 

acordo com a qual pode ser exigido tal pagamento a qualquer uma das outras 

sociedades do grupo, sem prejuízo do posterior direito de regresso pela parte que 

a cada uma das sociedades diga efetivamente respeito (em função das regras de 

                                       
64 A este propósito, vejam-se os Acórdãos do CAAD nos processos n.º 239/2014-T, n.º 659/2014-T e n.º 
447/2015-T. 
65 Veja-se a Informação Vinculativa no processo n.º 2011 004399, sancionada por Despacho do Subdiretor-
Geral, de 30.03.2012. 
66 Natureza interpretativa que foi julgada inconstitucional pelo Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 
395/2017, de 07.12.2017. 

https://dre.pt/application/conteudo/73958532
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/irc121.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/irc115.aspx
https://caad.org.pt/tributario/decisoes/decisao.php?s_processo=239%2F2014&s_data_ini=&s_data_fim=&s_resumo=&s_artigos=&s_texto=&id=870
https://caad.org.pt/tributario/decisoes/decisao.php?s_processo=659%2F2014&s_data_ini=&s_data_fim=&s_resumo=&s_artigos=&s_texto=&id=847&ccsForm=record%3AEdit
https://caad.org.pt/tributario/decisoes/decisao.php?s_processo=447%2F2015-T&s_data_ini=&s_data_fim=&s_resumo=&s_artigos=&s_texto=&id=1736&ccsForm=record%3AEdit
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/Ficha_doutrinaria-renting.pdf
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20170395.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20170395.html
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pagamento intragrupo estabelecidas no contexto do RETGS, relativamente às 

quais não existem regras legais e contabilísticas estabelecidas). 

 

Pagamentos por conta 

No contexto do RETGS, é igualmente necessário ter em conta as especificidades 

no apuramento e entrega dos pagamentos por conta «doravante “PC”». 

O artigo 105.º do Código do IRC não estabelece qualquer regra específica para os 

PC devidos durante a aplicação do RETGS, pelo que deverão considerar-se as 

regras gerais constantes deste normativo, com as necessárias adaptações – ou seja, 

os PC serão devidos pela sociedade dominante, sendo calculados com base no IRC 

autoliquidado pelo grupo no período de tributação anterior.  

No entanto, este normativo estabelece um conjunto de normas específicas no que 

respeita ao primeiro período de tributação, último período de tributação e período 

de tributação posterior ao da aplicação do RETGS.  

Os PC relativos ao primeiro período de tributação de aplicação do RETGS são 

calculados e pagos individualmente por cada sociedade (incluindo pela sociedade 

dominante), sendo o total das importâncias por elas entregue dedutível à coleta do 

grupo desse mesmo período de tributação (conforme número 5 do artigo 105.º do 

Código do IRC). O mesmo deverá suceder, mutatis mutandis, no período de 

tributação de entrada de nova sociedade no perímetro, devendo esta entregar o PC 

calculado individualmente, o qual será deduzido à coleta do grupo desse período 

de tributação, conjuntamente com os PC apurados pelo grupo já existente. 

No período de tributação em que deixe de haver tributação pelo RETGS, observa-

se o seguinte (conforme número 7 do artigo 105.º do Código do IRC):  

a) Os PC a efetuar após a ocorrência do facto determinante da cessação do regime 

são efetuados por cada uma das sociedades do grupo e calculados com base 

no imposto que lhes teria sido liquidado relativamente ao período de tributação 

anterior se não estivessem abrangidas pelo regime. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/irc105.aspx
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b) Os PC já efetuados pela sociedade dominante à data da ocorrência da cessação 

do regime são tomados em consideração para efeito do cálculo da diferença 

que tiver a pagar/receber no contexto da sua autoliquidação de IRC. 

No período de tributação seguinte àquele em que terminar a aplicação do RETGS, 

os PC a efetuar por cada uma das sociedades do grupo são calculados com base 

no imposto que lhes teria sido liquidado relativamente ao período de tributação 

anterior se não estivessem abrangidas pelo regime (conforme número 6 do artigo 

105.º do Código do IRC). 

Com a Reforma do IRC de 2014, e a introdução da possibilidade de uma nova 

sociedade dominante adquirir o domínio de uma sociedade dominante de um 

grupo de sociedades, foi igualmente estabelecida uma regra específica para o 

cálculo dos PC relativos ao primeiro período de tributação da continuidade do 

regime: os PC são compostos pelo somatório dos PC devidos pela nova sociedade 

dominante (ou respetivo grupo, consoante aplicável) e os PC que seriam devidos 

pela anterior sociedade dominante no contexto do grupo anterior (conforme 

número 8 do artigo 105.º do Código do IRC). 

 

Pagamentos adicionais por conta 

No que respeita aos pagamentos adicionais por conta «doravante “PAC”», dispõe 

o número 4 do artigo 105.º-A do Código do IRC que, quando seja aplicável o 

RETGS, são devidos PAC por cada uma das sociedades do grupo, incluindo a 

sociedade dominante. Sendo uma regra de cálculo individual, não se colocam as 

mesmas questões referidas para os PC, relativamente aos períodos de tributação 

de início e fim de aplicação do RETGS.   

Acrescente-se ainda que, remetendo o número 3 do artigo 104.º-A do Código do 

IRC para as regras de pagamento dos PC, parece entender-se que, não obstante o 

cálculo dos PAC ser efetuado numa base individual, o montante total deverá ser 

entregue pela sociedade dominante. 

 

Pagamento especial por conta 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/pages/irc105a.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/irc104a.aspx
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Relativamente ao pagamento especial por conta «doravante “PEC”», o 

entendimento sobre as regras de aplicação ao RETGS não tem sido pacífico.  

Até à entrada em vigor da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (Lei do 

Orçamento do Estado para 2013), o artigo 106.º do Código do IRC apenas 

dispunha que, quando fosse aplicável o RETGS, seria devido um PEC por cada 

uma das sociedades do grupo, incluindo a sociedade dominante, cabendo a esta 

última a obrigação de determinar o valor global do PEC, deduzindo o montante 

dos PC respetivos, e de proceder à sua entrega. Se até esta data era discutível quais 

seriam os PC a deduzir para efeitos do apuramento do PEC, a Lei do Orçamento 

do Estado para 2013 veio estabelecer que tais PC seriam os devidos por cada 

sociedade se o regime não fosse aplicável. Esta norma suscitou diversas questões 

quanto à sua conformidade face aos princípios da neutralidade e da capacidade 

contributiva, inerentes à tributação dos grupos de sociedades. 

Por outro lado, a letra da Lei é omissa quanto a uma série de cenários que se 

colocam relativamente aos PEC, o que suscita igualmente diversas questões 

práticas: 

i) PEC anteriores à aplicação do RETGS. Estes PEC poderão ser deduzidos à 

coleta do grupo, sem qualquer limitação ou até ao limite da coleta individual 

da sociedade a que respeitam? Tratando-se o PEC de um “pagamento por 

conta” do IRC devido a final, e sendo este apurado na liquidação do grupo, 

entendemos defensável considerar-se a sua dedução à coleta do grupo, sendo 

esta dedução apenas limitada por essa mesma coleta (e não também pela 

coleta individual da sociedade que lhe deu origem), à semelhança do já 

referido para os benefícios fiscais por dedução à coleta – entendimento que, 

na prática, tem sido aceite pela Autoridade Tributária.  

ii) PEC anteriores à aplicação do RETGS e que se mantêm após a cessação/saída 

do RETGS. Estes PEC “ficam” no grupo ou acompanham a sociedade que os 

realizou? Considerando a fórmula de cálculo do PEC e seguindo a lógica dos 

prejuízos fiscais individuais, tais PEC deverão acompanhar a sociedade que 

os realizou, após a sua saída do RETGS. 

https://dre.pt/application/conteudo/632448
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/irc106.aspx
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iii) PEC gerados durante a aplicação do RETGS? Deverão estes PEC manter-se 

no Grupo, independentemente da saída das sociedades ou deverão estes PEC 

acompanhar a sociedade na sua quota-parte? E quando ocorre cessação do 

RETGS? Uma vez mais, em face da fórmula de cálculo do PEC, a qual, 

inclusivamente no âmbito do RETGS, assenta nos resultados “apurados” 

pelas sociedades individualmente consideradas, deverá aceitar-se que a sua 

dedução (na respetiva quota-parte) deverá acompanhar a sociedade que lhe 

deu origem (sendo possível, em caso de extinção da sociedade, pedir 

inclusivamente o seu reembolso, conforme já sufragado pela Autoridade 

Tributária).  

Independentemente da resposta a estas questões, os PEC não poderão ser 

“perdidos”, sob pena de transformar este pagamento numa coleta mínima, 

violando o princípio da tributação incidente sobre o rendimento real, previsto no 

artigo 104.º da CRP. 

Espera-se que estas questões sejam ultrapassadas no futuro, em face da dispensa 

de efetuar PEC prevista pela Lei do Orçamento do Estado para 2019 (Lei n.º 

71/2018, de 31 de dezembro). No entanto, antevê-se já um conjunto de questões 

práticas na aplicação desta dispensa, nomeadamente no contexto da aplicação do 

RETGS, as quais não foram acauteladas pelo Ofício Circulado n.º 20208, de 18 

de março de 2019, recentemente publicado com vista a esclarecer dúvidas 

decorrentes desta dispensa de PEC. 

 

4. Uma breve perspetiva internacional 
4.1. Considerações preliminares 

Sendo certo que estamos perante, como nunca na história mundial, um momento de 

incessante e irreversível globalização económica – não obstante os desafios que 

atualmente se colocam às economias mundiais – e sabendo da dependência da nossa 

economia, pela sua dimensão e perfil, em face de economias mais relevantes, é de todo 

relevante percecionar, ainda que de forma breve, como caminha este tema a nível 

internacional. 

https://dre.pt/application/conteudo/117537583
https://dre.pt/application/conteudo/117537583
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_20208_2019.pdf
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Assim, iremos seguidamente discutir, em traços gerais, a arquitetura dos regimes fiscais 

de grupos de sociedades em algumas jurisdições europeias que, de algum modo, poderão 

servir de “guia norteador” para a própria política fiscal que, a nível doméstico, possamos 

pretender implementar quanto a esta temática. 

Por outro lado, não deixaremos de abordar quais as tendências internacionais, em 

concreto, no seio da União Europeia, perspetivadas para a eventual concretização de um 

regime que permita uma efetiva consolidação de grupos de sociedades a nível europeu. 

 

4.2. Uma comparação europeia 
4.2.1. Espanha 

Conforme supra referido, a aplicação do regime de consolidação fiscal para 

grupos de sociedades em Espanha depende do cumprimento de um conjunto de 

requisitos, de entre os mais, se destacam: 

‒ Existência de uma detenção mínima de participação de 75% por parte da 

sociedade dominante nas dominadas (70% para entidades com partes de 

capital admitidas à negociação em Bolsa de Valores), de forma direta ou 

indireta, que lhe confira a maioria dos direitos de voto nas mesmas; 

‒ A participação mínima e controlo dos direitos de voto terão de se verificar no 

início do ano fiscal em que o regime de consolidação é aplicado, e mantido 

durante esse mesmo ano, exceto em caso de dissolução da dominada; 

‒ Uma entidade não residente em Espanha poderá constituir-se igualmente 

como a entidade dominante do regime de consolidação, desde que provida de 

personalidade jurídica, bem como sujeita a imposto sobre o rendimento em 

termos similares àqueles aplicáveis em Espanha e não seja residente num 

território sujeito a tributação mais favorável (os vulgos “paraísos fiscais”). 

Para este efeito, e quando a dominante seja uma entidade não residente em 

Espanha, uma das entidades dominadas espanholas terá de assumir o papel de 

representante do grupo, permanecendo como responsável pelo cumprimento 

das obrigações fiscais e declarativas associadas; 
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‒ O perímetro do grupo espanhol deverá incluir todas as entidades espanholas, 

direta ou indiretamente, detidas por uma sociedade dominante, ainda que 

através de entidades não elegíveis para a composição do mesmo grupo, não 

podendo a dominante ser considerada dominada de um outro grupo fiscal; 

‒ O período de reporte financeiro das entidades incluídas no grupo fiscal terá 

de ser similar e não poderá exceder doze meses. 

 

Não obstante as similitudes do regime espanhol àquele presentemente aplicável 

em Portugal, consideramos de maior relevância determo-nos nos aspetos 

distintivos, permitindo aí percecionar quais as características do regime espanhol 

que porventura poderiam introduzir maior competitividade no regime português. 

Como já explanado supra, ressalta, desde logo, o aspeto diferenciador da 

inexistência de período mínimo de detenção. Com efeito, o regime espanhol não 

exige qualquer período mínimo de detenção da participação para que o mesmo 

possa ser aplicável, mas ao invés apenas que as demais condições se verifiquem 

no início do ano fiscal em que se pretende aplicar o regime. 

É evidente denotar que o regime português é, nesta situação, efetivamente 

“castrador”, inibindo a aplicação, em termos práticos, do regime a entidades que 

não verifiquem o mencionado requisito temporal de detenção na esfera da 

sociedade dominante. 

Salienta-se igualmente que o regime espanhol de grupos de sociedades difere do 

regime vigente em Portugal, na medida em que o mesmo elimina os resultados 

gerados internamente no grupo, estando apenas o lucro consolidado sujeito a 

tributação em Espanha. Tal como já detalhado supra, o regime português opta 

atualmente pela mera soma aritmética dos resultados individuais das entidades 

integrantes do grupo fiscal, excluindo inclusivamente a própria eliminação da 

dupla tributação económica de lucros distribuídos internamente dos eventuais 

ajustamentos a implementar no cálculo do resultado fiscal do grupo de sociedades. 

Vinca-se igualmente a possibilidade de aplicação do regime de consolidação fiscal 
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onde a participação mínima detida corresponde a 70% do capital social detido, 

ainda que tal se verifique num caso particular. 

Assim, permitimo-nos concluir que, não obstante os múltiplos pontos de contacto 

com o RETGS, o regime espanhol de consolidação concede às entidades 

espanholas integrantes do mesmo uma “ferramenta” mais competitiva, na senda 

da construção de uma entidade única, para efeitos fiscais. 

 

4.3.2. França 
Igualmente em França, a aplicação do regime fiscal de grupos de sociedades opera 

na dependência do cumprimento de um conjunto de requisitos, sendo os mais 

notáveis os seguintes: 

‒ Existência de uma detenção mínima de participação, direta ou indireta, de 

95% do capital social e direitos de voto por parte de uma sociedade dominante 

sobre as suas dominadas; 

‒ Apenas entidades fiscalmente residentes em França são elegíveis para o 

regime, bem como estabelecimentos estáveis franceses de entidades não 

residentes (desde que estas sejam detidas, em 95% do seu capital, por 

entidades francesas); 

‒ A aferição do perímetro do grupo fiscal poderá considerar a detenção indireta 

de entidades francesas por parte de entidades não residentes e, bem assim, a 

existência de uma sociedade dominante não residente em França, desde que, 

em ambos os casos, tal entidade seja residente num Estado membro da União 

Europeia ou do Espaço Económico Europeu; 

‒ As sociedades integrantes do regime deverão ter um período económico de 

12 meses, com término na mesma data; 

‒ Inexistência de período mínimo de detenção da participação para integração 

no regime fiscal. Apenas é necessário que as sociedades sejam detidas de 

forma contínua e ininterrupta durante o período de aplicação do regime. 

 



A TRIBUTAÇÃO DOS GRUPOS DE SOCIEDADES: UM REGIME EM EVOLUÇÃO 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

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

46 || 51 
 
 

Efetuando um ponto de comparação com o RETGS, é possível perspetivar uma 

maior restrição no acesso ao próprio regime, dependendo da existência, entre as 

sociedades integrantes do regime, de uma participação mínima de 95% do 

respetivo capital social e direitos de voto. 

Ainda assim, cumpre salientar que, à imagem do que sucede em Espanha, não é 

requerida a verificação de um período temporal mínimo para detenção das 

participações, sendo, neste aspeto concreto, mais flexível que o regime vigente 

atualmente em Portugal. 

Por outro lado, e similarmente às regras de cômputo do lucro tributável do grupo 

aplicáveis em Portugal, o regime francês opta pela consideração individual dos 

resultados fiscais do grupo, os quais são subsequentemente aportados à sociedade 

dominante, para eventuais ajustamentos fiscais especificamente impostos ao 

grupo fiscal (v.g., associados a transferências internas de ativos, incluindo 

participações sociais, distribuições de dividendos ou cômputo de eventuais 

limitações à dedutibilidade de encargos financeiros). 

 

4.2.3. Itália 
Similarmente ao supra referido para Espanha e França, a aplicação do regime 

fiscal de grupos de sociedades em Itália requer a verificação de um conjunto de 

requisitos, dos quais se destacam, de forma mais relevante, os seguintes: 

‒ Detenção mínima de participação, direta ou indireta, de mais de 50% do 

capital social por parte da sociedade dominante nas suas dominadas, 

conferindo tal participação uma maioria dos direitos de voto; 

‒ Inexistência de um período mínimo de detenção de participação nas 

sociedades dominantes, de forma a permitir a sua aplicação, bastando que se 

verifique o requisito de participação mínima no início do período fiscal a que 

respeita o início de aplicação do regime; 

‒ O regime permite que uma sociedade dominante possa residir num outro 

Estado membro da União Europeia ou no Espaço Económico Europeu; 
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‒ As entidades integrantes do regime de grupos de sociedades deverão ter o 

mesmo exercício fiscal. 

 

Tal como verificado supra para Espanha e França, releva-se o fato de inexistir 

qualquer imposição quanto ao período de detenção da participação, bastando que 

– para que o regime se aplique – se cumpra o pressuposto da participação mínima 

no início do período fiscal em que se pretende fazer vigorar o grupo fiscal. 

Por outro lado, o cômputo da base tributável do grupo de sociedades corresponde 

ao somatório dos resultados individuais das entidades que o compõem, embora 

admitindo ajustamentos a essa mesma base tributável, decorrentes de resultados 

gerados em operações internas prosseguidas por essas mesmas entidades num 

determinado ano fiscal. 

 

4.2.4. Comparação com regime português 
Assim, e tendo em consideração as três jurisdições utilizadas para realizar uma breve 

comparação do respetivo regime doméstico com o “nosso” RETGS, ressalta, desde 

logo, a irrelevância do fator tempo como variável determinante para a aplicação do 

regime. Sublinha--se a justeza, em nossa opinião, de tal decisão, na concorrência da 

determinação de um conceito de grupo que é alicerçado no comungar de uma relação 

societária, que se verifica desde a sua génese, ao invés de colocar empecilhos de ordem 

temporária para constranger a assunção de uma identidade fiscal una por parte dos 

grupos económicos. 

Deverá ainda ser sublinhada a tentativa – ainda que não perfeita – por parte de outras 

jurisdições europeias de, efetivamente, introduzir algum grau de neutralidade fiscal no 

apuramento do resultado fiscal do grupo, eliminando da sua base os resultados gerados 

por via de operações internamente desenvolvidas pelos membros que o compõem. 

Vinca-se assim novamente o carácter meramente aritmético do RETGS nesta sede, 

ainda mais patenteado nas múltiplas “exceções” introduzidas ao nosso regime (como 

são exemplos paradigmáticos as distribuições de dividendos – ainda que, neste caso, 

possa não ter um efeito negativo, num plano prático –, ou o cômputo das Derramas), 
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beneficiando a ótica individual ao arrepio de percorrermos um caminho de efetivo 

aprofundamento da integração, também no domínio fiscal, dos grupos económicos. 

 

4.3 Grupos de sociedades: um potencial modelo europeu? 
É indiscutível que o processo de integração europeu, ainda que permeável a todas as 

suas idiossincrasias, tem atingido feitos notáveis, na construção de um efetivo mercado 

único europeu. 

Igualmente no domínio da fiscalidade, tem-se assistido à tentativa de consolidação de 

uma harmonização fiscal, a qual, todavia, prima ainda pela sua incompletude no que 

respeita à fiscalidade direta, beneficiando ainda os vários Estados membros do seu 

grau de autonomia para determinação da sua política fiscal, em sede de impostos sobre 

o rendimento. 

Não obstante, sem prejuízo desse talvez “último reduto fiscal” no processo de 

construção de um bloco económico no seio da União Europeia, diversos eventos têm 

concorrido para permitir introduzir alguma neutralidade fiscal às operações 

desenvolvidas por entidades integrantes de grupos económicos europeus. 

São disso exemplo as diversas Diretivas que, desde há muito, procuram neutralizar os 

efeitos fiscais (perniciosos, dizemos nós…) associados a reestruturações 

corporativas67, bem como a pagamentos de rendimentos entre entidades pertencentes 

a grupos económicos sedeados na União Europeia68. 

Recentrando a discussão de novo na temática subjacente ao presente artigo, julgamos 

pertinente referir que os esforços para a construção de grupos económicos europeus 

coesos e consolidados têm tentado ir para além da adoção de medidas espartilhadas e 

com alcance concreto. Efetivamente, a temática dos grupos de sociedades e a 

                                       
67 Diretiva 90/434/CEE do Conselho, de 23 de julho, relativa ao regime fiscal comum aplicável às fusões, 
cisões, entradas de ativos e permutas de ações entre sociedades de Estados membros diferentes 
(posteriormente alterada pela Diretiva 2005/19/CE do Conselho, de 17 de fevereiro, e codificada pela 
Diretiva 2009/133/CE do Conselho, de 19 de outubro. 
68 Tomamos como exemplo a Diretiva 90/435/CEE do Conselho, de 23 de julho, relativa ao regime fiscal 
comum aplicável às sociedades-mães e sociedades afiliadas de Estados membros diferentes, reformulada pela 
Diretiva 2011/96/CE do Conselho, de 30 de novembro, bem como a Diretiva n.º 2003/49/CE do Conselho, 
de 3 de junho, relativa a um regime fiscal comum aplicável aos pagamentos de juros e royalties efetuados 
entre sociedades associadas de Estados Membros diferentes. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31990L0434&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0019&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0133&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31990L0435&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0096&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:157:0049:0054:PT:PDF
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necessidade de introduzir alguma coerência fiscal no regime aos quais os mesmos se 

encontram sujeitos, quando sedeados na União Europeia, é indiscutivelmente um dos 

aspetos de maior relevância no domínio da fiscalidade europeia, bem como um dos 

que tem suscitado maior polémica e incapacidade de decisão num plano europeu. 

Salienta-se a colocação à discussão entre os pares europeus de uma proposta de 

Diretiva Europeia em 16 de março de 2011, a qual visava a criação de uma Matéria 

Coletável Comum Consolidada do Imposto de Sociedades (“MCCCIS”). Esta 

proposta, sendo um primeiro passo para, ao menos, eliminar as significativas 

discrepâncias existentes nos Estados membros da União Europeia sobre a forma como 

as entidades residentes em cada Estado determinam a sua base tributável, esbarrou na 

intransigência dos vários Estados em abdicarem da sua soberania tributária, em sede 

de fiscalidade direta, não tendo a mesma evoluído até uma eventual concretização e 

implementação num plano europeu. 

Mais recentemente, em junho de 2015 e outubro de 2016, a União Europeia decidiu 

dar novo ímpeto a esta iniciativa, talvez impulsionada pela maior recetividade atual 

dos Estados membros, propondo duas novas Diretivas que procuram implementar, de 

forma efetiva, uma determinação comum para a base tributável69 de entidades 

sedeadas na União Europeia e, bem assim, mais especificamente, a própria 

consolidação da matéria coletável comum (MCCCIS)70. 

Não obstante, nota-se que as respetivas Diretivas não têm ainda encontrado o espaço 

e consenso necessário para a sua discussão e eventual aprovação. 

Em todo o caso, julgamos pertinente proceder a uma breve resenha das caraterísticas 

mais relevantes da MCCCIS, sobretudo em comparação com o que a afasta do atual 

RETGS. 

No que respeita ao âmbito de aplicação da MCCCIS, a proposta de Diretiva vai no 

sentido de permitir a inclusão no seu perímetro de todas as entidades sedeadas no 

espaço da União Europeia, incluindo estabelecimentos estáveis nos territórios dos 

Estados membros da União Europeia de entidades residentes em outros Estados ou 

                                       
69 Documento COM(2016) 685, de 25 de outubro. 
70 Documento COM(2016) 683, de 25 de outubro. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/PT/COM-2016-685-F1-PT-MAIN.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/PT/COM-2016-683-F1-PT-MAIN.PDF
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mesmo em Estados terceiros. Adicionalmente, a sociedade dominante poderá 

igualmente residir fora da União Europeia. 

Para o efeito, será necessário que exista controlo económico, o que se julga verificado 

quando exista uma detenção em mais de 75% do capital social das dominadas que 

confira mais de 50% dos respetivos direitos de voto. 

Atendendo ao critério temporal, tão caro ao legislador português, a proposta de 

Diretiva prevê a aplicação do regime quando se verifique uma detenção ininterrupta 

de nove meses. Neste âmbito, não vamos enveredar, naturalmente, nesta opção, a qual 

inibe a construção de uma identidade fiscal na génese dos grupos económicos. 

No tocante à base tributável dos grupos económicos, posto que seja consolidado o 

conjunto de regras comuns subjacentes à determinação dessa mesma matéria coletável 

num plano europeu, a mesma seria imputada fiscalmente à sociedade dominante do 

grupo e subsequentemente repartida por cada um dos Estados membros da União 

Europeia, de acordo com uma chave de repartição definida na proposta de Diretiva, 

alicerçada em diversos fatores de repartição como são exemplo as vendas, mão-de-

obra e localização dos ativos. 

Entendemos igualmente relevante sublinhar que a proposta de Diretiva caminha no 

sentido da completa desconsideração dos resultados gerados em operações internas 

realizadas entre entidades pertencentes ao mesmo grupo fiscal, em óbvia contraposição 

– como, de resto, já evidenciado – ao RETGS, o qual, nesta sede, não poderá aclamar-

se de todo como defensor de uma efetiva consolidação fiscal. 

Inúmeros aspetos poderiam igualmente ser analisados relativamente ao MCCCIS. 

Contudo, tal extravasaria o âmbito do presente artigo. Será naturalmente interessante 

assistir à evolução das discussões associadas a esta temática no plano europeu, tendo 

presente o muito que já se evoluiu em matéria de harmonização fiscal, sem descurar 

os múltiplos desafios que a mesma temática encerra. Na atualidade, a concretização 

do MCCCIS parece ser um objetivo demasiado ambicioso, pela transformação que irá 

emprestar aos ordenamentos jurídico-tributários dos Estados membros da União 

Europeia – contribuindo até eventualmente para uma efetiva reconfiguração dos 
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grupos económicos a nível europeu – e, sabemos disso, pelo impacte que se perspetiva 

nas economias europeias em sede de arrecadação de receita fiscal. 

 

5. Notas finais 
Como nota final não podemos deixar de relevar a evolução que o regime de tributação dos 

grupos de sociedades tem sofrido ao longo dos anos em Portugal, tendo em várias ocasiões 

sido invertido o rumo adotado e contrariada a previsibilidade que deveria nortear um 

sistema fiscal moderno, pela confiança que induz no investimento. No nosso entender, há 

ainda um caminho a percorrer até uma efetiva tributação justa e unitária dos grupos, que 

poderá ser longo e sinuoso, nomeadamente por comparação com alguns dos regimes em 

vigor nos países europeus objeto de análise, sendo nesta sede evidentes as desvantagens e 

fragilidades do atual RETGS. Com efeito, urge eliminar um conjunto de 

condicionalismos/entraves presentes no regime português, que vão desde a necessidade de 

possibilitar uma efetiva “consolidação fiscal” ao nível dos grupos económicos, à 

necessidade de flexibilizar a percentagem de detenção mínima das sociedades elegíveis e 

eliminar o respetivo prazo mínimo dessa detenção, passando pela alteração do atual regime 

de dedução de prejuízos fiscais (em casos específicos) e pelo apuramento das Derramas 

igualmente ao nível do grupo. Estes aspetos devem, naturalmente, ser objeto de atenta e 

aprofundada avaliação por parte do legislador, podendo a revisão dos mesmos induzir a 

uma maior justiça fiscal e tender, no limite, para convergir com um potencial modelo de 

consolidação fiscal à escala europeia (se o mesmo eventualmente vislumbrar a luz do 

dia…), temática que tem merecido insistente discussão, e que importa seguramente 

acompanhar, pelo impacto que terá na formação e tributação de grupos económicos num 

contexto supranacional. 
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