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RESUMO 

As operações de permuta de partes sociais assumem uma relevante importância no 

contexto das reestruturações societárias. A abrangência das mesmas implica que devam 

ser analisados e ponderados os respetivos enquadramentos jurídico, contabilístico e fiscal, 

na medida em que apenas uma apreciação e ponderação conjunta dos mesmos permitirá 

compreender devidamente os efeitos decorrentes destas operações.  

Esta exposição tem essencialmente por base o regime de neutralidade fiscal aplicável às 

operações de permuta de partes sociais, tendo como objetivo a clarificação de um 

conjunto de implicações práticas daí decorrentes, fundamentalmente ao nível dos efeitos 

fiscais, tanto na esfera das sociedades adquirida e adquirente como dos respetivos sócios2. 

Palavras-chave: neutralidade fiscal; reestruturações societárias. 

 

ABSTRACT 

Exchange of shares transactions are of extreme importance in the context of corporate 

restructuring operations. Their scope implies that the respective legal, accounting and 

tax frameworks must be analyzed and taken into consideration, once only a joint 

assessment will allow a proper understanding of the effects arising from this kind of 

operations. 

 
1 Advogado, TELLES. O autor pode ser contactado em: a.silvarodrigues@telles.pt   
2 Para efeitos da presente exposição, não será efetuada distinção entre sócio e acionista, adotando-se a 

designação de sócio. 
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This work is primarily based on the tax neutrality regime applicable to the exchange of 

shares operations. It aims to clarify a set of practical implications arising therefrom, 

mostly in terms of tax effects, both in the sphere of the acquired and acquiring companies 

as well as of the respective shareholders. 

Keywords: tax neutrality; corporate restructuring. 
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1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES E OBJETIVO 

 

A permuta de partes sociais assume-se como uma operação tipicamente utilizada no 

âmbito de reestruturações societárias, produzindo efeitos quanto a três sujeitos/entidades 

distintas: a sociedade adquirida; os sócios da sociedade adquirida, que, por via da 

permuta, passam a ser sócios da sociedade adquirente; e a sociedade adquirente. 

Na medida em que seja realizada ao abrigo do regime da neutralidade fiscal, a permuta 

de partes sociais não determina o apuramento de efeitos fiscais na esfera de qualquer um 

dos intervenientes, tanto em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

(IRS) como em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC). No 

entanto, para que seja aplicável o referido regime, que permite, na esfera dos sócios da 

sociedade adquirida, o diferimento da tributação potencialmente aplicável no momento 

da permuta pela transmissão das partes sociais da sociedade adquirida, é necessário que 

sejam cumpridos um conjunto de requisitos legalmente previstos. 

Por outro lado, mesmo que se verifiquem cumpridos os requisitos que permitam 

enquadrar uma determinada operação de permuta no regime de neutralidade fiscal, 

importará, em qualquer caso, ponderar questões que com a mesma se relacionam, tais 

como: em que situações haverá lugar, na sequência da operação de permuta, ao 

reconhecimento de um goodwill na esfera da sociedade adquirente? Qual será e como 

ficará repartido o capital social da sociedade adquirente após a operação de permuta? É 

possível o aumento de capital em espécie da sociedade adquirente prever um prémio de 

emissão? Que tipo de impacto pode ter a operação de permuta em futuras distribuições 

de dividendos, reembolsos de prestações suplementares e/ou alterações às percentagens 

de detenção do capital social da sociedade adquirente? Como será tributada a sociedade 

adquirente se alienar as participações sociais da sociedade adquirida? Como serão 

tributados os ex-sócios da sociedade adquirida se alienarem as participações sociais 

entretanto adquiridas na sociedade adquirente? 

Desta forma, tendo como foco o enquadramento e os requisitos do regime da neutralidade 

fiscal, a presente exposição tem como objetivo principal efetuar uma análise e clarificação 

das diversas variáveis – algumas de caráter não estritamente fiscal - que, na prática 

corrente das reestruturações societárias, devem ser ponderadas nas operações de permuta, 
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tanto na perspetiva das sociedades envolvidas – adquirida e adquirente – como dos 

respetivos sócios. 

 

2. A DEFINIÇÃO E REQUISITOS DA OPERAÇÃO DE PERMUTA DE PARTES SOCIAIS PARA 

EFEITOS DE NEUTRALIDADE FISCAL  

A permuta de partes sociais3 consiste numa troca de partes sociais que permite a uma 

sociedade (a sociedade adquirente4) adquirir ou reforçar uma participação no capital 

social de outra sociedade (a sociedade adquirida5) que lhe confira ou reforce a maioria 

dos direitos de voto desta sociedade.  Em contrapartida desta troca, os sócios da sociedade 

adquirida recebem partes sociais da sociedade adquirente, através da qual continuam a 

deter a sociedade adquirida (convertendo assim uma participação direta numa 

participação indireta). 

Tratando-se de uma permuta de partes sociais enquadrada no regime da neutralidade 

fiscal, não existe oneração fiscal dos intervenientes, nomeadamente dos sócios da 

sociedade adquirida, que beneficiam de um diferimento da tributação potencialmente 

 
3 Nos termos da alínea e) do artigo 2.º da Diretiva n.º 2009/133/CE do Conselho, de 19 de outubro de 2009 

(“Diretiva Fusões”) permuta de ações é definida como «a operação pela qual uma sociedade adquire uma 

participação no capital social de outra sociedade, que tem por efeito conferir-lhe a maioria dos direitos 

de voto desta sociedade ou pela qual uma sociedade, já detentora de tal participação maioritária, adquire 

nova participação mediante a atribuição aos sócios da outra sociedade, em troca dos seus títulos, de títulos 

representativos do capital social da primeira sociedade e, eventualmente, de uma quantia em dinheiro não 

superior a 10 % do valor nominal ou, na ausência do valor nominal, do valor contabilístico dos títulos 

entregues em troca». 

Ao nível comunitário, o regime da neutralidade fiscal foi introduzido pela Diretiva n.º 90/434/CEE do 

Conselho, de 23 de julho, que aprovou o regime fiscal comum aplicável às fusões, cisões, entradas de ativos 

e permuta de participações sociais transfronteiriças. Esta Diretiva foi posteriormente alterada pela Diretiva 

n.º 2005/19/CE do Conselho, de 17 de fevereiro de 2005 e pela Diretiva n.º 2006/98/CE do Conselho, de 

20 de novembro de 2006, tendo sido revogada pela referida Diretiva Fusões (n.º 2009/133/CE do Conselho, 

de 19 de outubro de 2009). 

Em Portugal, a redação original do Código do IRC - Decreto-Lei n.º 442-B/88 de 30 de novembro de 1988 

– aborda já esta regime. 

No que respeita à permuta de partes sociais, o artigo 64.º-A introduzido no Código do IRC através do 

Decreto-Lei n.º 6/93, de 9 de janeiro tinha como epígrafe «Permuta de Ações» e fazia referência a ações e 

sócios, não se referindo a participações sociais e detentores de participações sociais. O Decreto-Lei n.º 

221/2001, de 7 de agosto veio introduzir a referência a participações sociais. 
4 Definida pela alínea i) do artigo 2.º da Diretiva Fusões como «a sociedade que adquire uma participação 

mediante permuta de títulos». 
5 Definida pela alínea h) do artigo 2.º da Diretiva Fusões como «a sociedade na qual outra sociedade 

adquire uma participação mediante permuta de títulos». 

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:31990L0434&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0019&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0019&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0098&from=HR
https://dre.pt/home/-/dre/519003/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/283563/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/521272/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/521272/details/maximized
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aplicável como consequência da transmissão à sociedade adquirente das partes sociais da 

sociedade adquirida6. 

Figura n.º 1. 

 

Figura n.º 2. 

 

 
6 A consequência na inaplicabilidade da neutralidade fiscal numa operação de permuta de partes sociais 

ocorre ao nível dos sócios da sociedade adquirida, sendo os mesmos tributados, em sede de IRC ou IRS, 

pelas mais-valias obtidas.  
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Em conformidade com a ilustração constante das Figuras n.º 1 e 2, através da realização 

de uma operação de permuta de partes sociais: 

1. Os sócios da Sociedade A (Sócio 1 e Sócio 2) passam a deter a sua participação 

na sociedade A (sociedade adquirida) através da Sociedade B (sociedade 

adquirente). Trata-se, como tal, de uma troca de partes sociais da Sociedade A por 

partes sociais da Sociedade B; 

2. A Sociedade B, já existente no momento anterior ao da permuta (e, no exemplo 

da Figura n.º 2, já sócia da Sociedade A), vê o seu capital social aumentado, 

passando, por essa via, a deter a Sociedade A (no exemplo da Figura n.º2, 

reforçando a sua participação) e a ser detida pelos Sócios 1 e 2; 

3. A Sociedade A permanece inalterada, verificando apenas uma alteração ao nível 

dos seus sócios, na medida em que passa a ser diretamente detida pela Sociedade 

B. 

Os exemplos apresentados poderiam contemplar outro tipo de situações, tais como uma 

sociedade B detida apenas pelos Sócios 1 e 2, sendo inclusivamente possível que a 

constituição da Sociedade B fosse promovida no momento da realização em espécie das 

partes sociais da Sociedade A. Compreende-se, por isso, a importância deste tipo de 

operações no panorama empresarial, sendo frequentemente através das mesmas que, por 

exemplo, as pessoas singulares detentoras de um conjunto de sociedades concentram as 

respetivas partes sociais numa sociedade holding, ou ainda que os grupos empresariais 

que partilham a detenção de uma determinada sociedade concentram as respetivas partes 

sociais numa única entidade, por exemplo, para favorecer a captação de um investidor 

externo, futuro sócio de uma única entidade e não de um conjunto disperso de sócios. 

No que diz respeito à definição prevista pelo Código do IRC7 para que uma permuta de 

partes sociais possa ser elegível para o regime de neutralidade fiscal, verifica-se que a 

mesma é caracterizada como «a operação pela qual uma sociedade (sociedade 

adquirente) adquire uma participação no capital social de outra (sociedade adquirida), 

que tem por efeito conferir-lhe a maioria dos direitos de voto desta última, ou pela qual 

uma sociedade, já detentora de tal participação maioritária, adquire nova participação 

na sociedade adquirida, mediante a atribuição aos sócios desta, em troca dos seus 

 
7 Cf. N.º 5 do artigo 73.º do Código do IRC. 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/irc73.aspx
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títulos, de partes representativas do capital social da primeira sociedade e, 

eventualmente, de uma quantia em dinheiro não superior a 10% do valor nominal ou, 

na falta de valor nominal, do valor contabilístico equivalente ao nominal dos títulos 

entregues em troca». 

Consequentemente, para que possa ser subsumível ao regime da neutralidade fiscal, uma 

permuta tem necessariamente de implicar: 

1. Que uma sociedade – adquirente – passe a deter uma participação no capital social 

de outra sociedade – adquirida – que tenha por efeito conferir-lhe (à sociedade 

adquirente) a maioria dos direitos de voto da sociedade adquirida, ou; 

2. Que uma sociedade – adquirente – já detentora de uma participação maioritária 

no capital social da sociedade adquirida, passe a deter nova participação na 

sociedade adquirida que reforce a maioria em causa; 

3. Assumindo que, em qualquer caso, a contrapartida a entregar aos sócios da 

sociedade adquirida consista apenas em partes sociais representativas do capital 

social da sociedade adquirente bem como, eventualmente, de uma quantia em 

dinheiro que não pode exceder 10% do valor nominal ou, na falta de valor 

nominal, do valor contabilístico equivalente ao nominal das partes sociais da 

sociedade adquirente entregues em troca. 

Em face do exposto, verifica-se que a neutralidade fiscal nas operações de permuta tem 

por base a não oneração fiscal de operações de reestruturação empresarial que prevejam 

a concentração, ao nível acionista, de partes sociais associadas, em qualquer caso, à 

obtenção do controlo da maioria dos direitos de voto, ou do reforço de uma maioria já 

existente que signifique uma efetiva posição de referência sobre a sociedade adquirida 

(daí decorrendo a exigência da maioria dos direitos de voto)8. Por outro lado, este tipo de 

operações pressupõe igualmente que os ativos permutados correspondam a partes 

sociais9, ou seja, os sócios da sociedade adquirida entregam à sociedade adquirente partes 

sociais (da adquirida) e recebem, em contrapartida, partes sociais (da adquirente). 

 
8 Esta maioria é necessariamente uma maioria que decorra da efetiva detenção de partes sociais que 

confiram à sociedade adquirente os direitos de voto necessários (sejam ou não proporcionais à percentagem 

de capital social detida), não sendo válidos, para este efeito, direitos de voto resultantes, por exemplo, de 

um acordo parassocial. 
9 Salvo a possibilidade de atribuição de contrapartida residual em dinheiro. 
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A neutralidade fiscal, ao permitir, na esfera dos sócios da sociedade adquirida, o 

diferimento da tributação potencialmente aplicável no momento da permuta, visa dar 

resposta à necessidade de não onerar e diferir os custos fiscais de uma operação essencial 

no seio das operações de reestruturação societária. O objetivo é, por isso, tanto quanto 

possível, que a neutralidade signifique, na perspetiva do movimento empresarial, a 

ausência de qualquer impacto da fiscalidade na tomada de decisões de gestão e de 

organização de ativos. 

Tendo por base o elemento literal das disposições legais fundamentais do regime da 

neutralidade fiscal nas permutas de partes sociais – nomeadamente o n.º 5 do artigo 73.º 

e o n.º 1 do artigo 77.º, ambos do Código do IRC – e verificando-se que o elemento 

essencial em presença numa operação deste tipo são as partes sociais10, que permitam a 

aquisição ou o reforço, na esfera da sociedade adquirente, da maioria dos direitos de voto 

da sociedade adquirida, poder-se-ão suscitar questões relativamente a situações que, 

embora ocorrendo na prática empresarial e respeitando totalmente a lógica da motivação 

económica subjacente às reestruturações societárias, não apresentem uma 

correspondência absoluta com o elemento literal das disposições referidas. 

Este “desencontro” relativamente ao elemento literal das disposições do Código do IRC 

ocorre, por exemplo, quanto a usufrutuários de partes sociais da sociedade adquirida que, 

através de uma realização de capital em espécie, pretendam transmitir o referido usufruto 

a uma sociedade adquirente. 

Com efeito, devem ser destacadas, a este propósito, as seguintes hipóteses práticas, que, 

para efeitos meramente exemplificativos, serão abordadas a partir dos seguintes 

pressupostos: 

1. Sujeito passivo 1 é titular da raiz das partes sociais representativas de 100% do 

capital social da Sociedade A. 

2. Sujeito passivo 2 é usufrutuário das partes sociais representativas de 100% do 

capital social da Sociedade A. 

 

 
10 As da sociedade adquirida transmitidas à sociedade adquirente; e as da sociedade adquirente que são 

atribuídas aos sócios da sociedade adquirida. 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/irc73.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/irc77.aspx
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Hipótese 1: Sujeito passivo 1 transmite à Sociedade B, através de uma operação de 

permuta, a raiz das partes sociais da Sociedade A por si detidas. 

Não deverá, neste caso, ser aplicável o regime da neutralidade fiscal, na medida em que, 

apesar de o titular da raiz (Sujeito passivo 1) conservar o direito ao voto, conjuntamente 

com o usufrutuário, nas deliberações que importem a alteração dos estatutos ou a 

dissolução da sociedade11, não mantém, em princípio, quaisquer direitos de voto 

adicionais12.  

Figura n.º 3. 

 

 

Como tal, não se deverá considerar cumprido o requisito previsto pelo legislador no n.º 5 

do artigo 73.º do Código do IRC que determina que a participação adquirida confira à 

sociedade adquirente a maioria dos direitos de voto da sociedade adquirida. Ora, neste 

caso, a sociedade adquirente (sociedade B) adquire uma participação no capital social da 

sociedade adquirida que, no entanto, está significativamente limitada no que respeita aos 

direitos de voto que incorpora, pelo facto de o Sujeito passivo 2 ser usufrutuário das 

respetivas partes sociais. 

Na verdade, os direitos de voto inerentes à raiz das partes sociais estão limitados ao direito 

ao voto, conjunto com o usufrutuário, nas deliberações que importem a alteração dos 

estatutos ou a dissolução da sociedade. Não deverá, como tal, ser entendido que estes 

direitos de voto (significativamente limitados) correspondem ao espírito subjacente ao 

regime da neutralidade fiscal, que exige uma efetiva obtenção da maioria dos direitos de 

voto, que permitam à sociedade adquirente exercer influência significativa nas decisões 

 
11 Cf. N.º 2 do artigo 1467.º do Código Civil. 
12 Recorde-se que não relevam, para efeitos de regime da neutralidade fiscal, quaisquer direitos de voto 

resultantes de acordo entre as partes, tais como os previstos em acordos parassociais. 

https://dre.pt/legislacao-consolidada/-/lc/106487514/201703311158/73408768/diploma/indice/3
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relativas à atividade e ao percurso empresarial da sociedade adquirida. Na hipótese aqui 

em análise, estes direitos permanecem na esfera do usufrutuário, não sendo transmitidos 

para a sociedade adquirente. 

 

Hipótese 2: Sujeito passivo 2 transmite à Sociedade C, através de uma operação de 

permuta, o usufruto das partes sociais da Sociedade A de que é titular. 

Não deverá, neste caso, ser aplicável o regime da neutralidade fiscal porque a realização 

em espécie no capital da Sociedade C, correspondente ao usufruto das partes sociais da 

Sociedade A, não lhe confere (à Sociedade C) qualquer participação no capital social da 

Sociedade A.  

Figura n.º 4. 

 

 

Na verdade, apesar de, com o usufruto das partes sociais da Sociedade A, serem 

transmitidos direitos de voto nesta sociedade13, o n.º 5 do artigo 73.º do Código do IRC 

exige que a sociedade adquirente (neste exemplo, a Sociedade C) adquira «uma 

participação no capital social» da sociedade adquirida (neste exemplo, a Sociedade A), 

o que não acontece na hipótese aqui apresentada, em que a Sociedade C passa a ser apenas 

titular de um direito de usufruto das partes sociais representativas do capital social da 

 
13 O n.º 2 do artigo 23.º do CSC remete para o artigo 1467.º do Código Civil que dispõe que «O usufrutuário 

de ações ou de partes sociais tem direito:  

a) Aos lucros distribuídos correspondentes ao tempo de duração do usufruto; 

b) A votar nas assembleias gerais, salvo quando se trate de deliberações que importem alteração dos 

estatutos ou dissolução da sociedade; 

c) A usufruir os valores que, no ato de liquidação da sociedade ou da quota, caibam à parte social sobre 

que incide o usufruto.». 

Os direitos de voto do usufrutuário estão, ainda assim, limitados em duas deliberações essenciais 

(dissolução e alteração dos estatutos).  

Atente-se também, a propósito dos direitos do usufrutuário, o n.º 8 do artigo 214.º do CSC; alínea b) do n.º 

2 do artigo 242.º-B do CSC; artigo 269.º do CSC; artigo 293.º do CSC; artigo 462.º do CSC. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116042191/202007111444/73599828/diploma/indice
https://dre.pt/legislacao-consolidada/-/lc/34443975/view
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Sociedade A, permanecendo a respetiva raiz das partes sociais na esfera do Sujeito 

passivo 1.  

Por outro lado, na esfera do usufrutuário, poder-se-á ainda assinalar a limitação de se 

considerar que não se verifica uma efetiva permuta de partes sociais, na medida em que 

o mesmo, não sendo sócio da sociedade adquirida, troca um direito sobre partes sociais – 

usufruto – pela propriedade plena de partes sociais, suscitando assim dificuldades de 

enquadramento nos requisitos previstos pelo n.º 5 do artigo 73.º e n.º 1 do artigo 77.º, 

ambos do Código do IRC. 

 

Hipótese 3: Sujeito passivo 1 e Sujeito passivo 2 transmitem à Sociedade B, 

respetivamente, a raiz e o usufruto das partes sociais representativas de 100% do capital 

social e direitos de voto da Sociedade A.  

A hipótese aqui apresentada é suscitada em termos práticos, por exemplo, nas situações 

em que pais que doaram a filhos partes sociais de uma determinada sociedade reservando 

para si o usufruto decidem, posteriormente, em conjunto com os filhos (detentores da 

raiz), transmitir, no âmbito de uma única operação de subscrição de capital em espécie, a 

raiz e o usufruto das partes sociais em causa. 

Nestes casos, verifica-se que: 

a. A sociedade adquirente (no exemplo apresentado, a Sociedade B) adquire uma 

participação no capital social da sociedade adquirida (a Sociedade A), passando 

também, pela aquisição simultânea do usufruto14, a deter 100% dos direitos de 

voto desta última; 

b. O Sujeito passivo 1 transmite à Sociedade B a raiz das partes sociais da Sociedade 

A por si detidas, recebendo em troca, exclusivamente, partes sociais da Sociedade 

B, que serão valorizadas pelo Sujeito passivo 1 pelo valor atribuído às partes 

sociais que detinha na Sociedade A; 

c. O Sujeito passivo 2 transmite à Sociedade B o usufruto das partes sociais da 

Sociedade A, recebendo em contrapartida, exclusivamente, partes sociais da 

 
14 Nesse momento, o usufruto extingue-se pelo facto de a mesma entidade – sociedade adquirente – reunir 

usufruto e propriedade das partes sociais da sociedade adquirida, conforme disposto na alínea b) do n.º 1 

do artigo 1476.º do Código Civil. 
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Sociedade B, que poderão igualmente ser valorizadas pelo Sujeito passivo 2 pelo 

valor atribuído ao usufruto que detinha relativamente às partes sociais da 

Sociedade A. 

 

Figura n.º 5. 

 

 

Assim, no que diz respeito ao Sujeito passivo 2, não existe, de acordo com o elemento 

literal do n.º 5 do artigo 73.º e do n.º 1 do artigo 77.º, ambos do Código do IRC, a 

transmissão de partes sociais da Sociedade A, na medida em que o mesmo é unicamente 

detentor do usufruto sobre as mesmas. Como tal, não é sócio da Sociedade A, nem, por 

esse facto, pode transmitir à Sociedade B partes sociais da Sociedade A. 

Poderão, por isso, suscitar-se as seguintes questões fundamentais a propósito da hipótese 

em análise: (i) existe possibilidade de aplicação do regime da neutralidade fiscal quanto 

ao Sujeito passivo 1, transmitente da raiz das partes sociais da Sociedade A?; (ii) existe 

possibilidade de aplicação do regime da neutralidade fiscal quanto ao Sujeito passivo 2, 

transmitente do usufruto das partes sociais da Sociedade A? 

Inexistindo posição firme sobre o tema, tanto ao nível da doutrina como da jurisprudência 

ou de instruções administrativas, poder-se-á, em qualquer caso, verificar que o resultado 

da permuta, na esfera da sociedade adquirente, corresponde ao pretendido pelo legislador 

no âmbito do regime da neutralidade fiscal: uma sociedade (adquirente) passa a deter uma 
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participação no capital social de outra (adquirida), bem como, neste caso, a totalidade dos 

respetivos direitos de voto15. Este resultado final estará em conformidade com o propósito 

económico subjacente a este tipo de operações de reestruturação, que determina que, em 

casos excecionais, o legislador preveja o diferimento da tributação16. 

No entanto, a redação do n.º 5 do artigo 73.º do Código do IRC refere, relativamente às 

partes sociais adquiridas pela sociedade adquirente que «(…) adquire uma participação 

no capital social de outra (sociedade adquirida), que tem por efeito conferir-lhe a 

maioria dos direitos de voto». Neste caso, a transmissão da raiz das partes sociais tem 

apenas por efeito a atribuição, à sociedade adquirente, de uma participação no capital 

social da sociedade adquirida, bem como de direitos de voto significativamente limitados, 

nos termos previstos pelo artigo 1467.º do Código Civil. A efetiva obtenção da maioria 

dos direitos de voto da sociedade adquirida, no âmbito e com a extensão que terá sido 

visada pelo legislador no regime da neutralidade fiscal, dar-se-á através da transmissão 

do usufruto das partes sociais da sociedade adquirida.  

Por outro lado, como se disse, o usufrutuário não transmite as partes sociais da sociedade 

adquirida, mas apenas um direito de usufruto sobre as mesmas, recebendo em troca partes 

sociais da sociedade adquirente. Não é, como tal, sócio da sociedade adquirida. 

Com base neste enquadramento, e atentando ao espírito e às finalidades subjacentes ao 

regime da neutralidade fiscal, poder-se-á considerar que, estando as mesmas asseguradas 

na perspetiva da sociedade adquirente, a admissibilidade da aplicação do regime quanto 

ao sócio que transmite a raiz das partes sociais da sociedade adquirida estará igualmente 

alinhada com o propósito do regime17.  

Na verdade: (i) o sócio transmitente entrega à sociedade adquirente partes sociais da 

sociedade adquirida; (ii) a sociedade adquirente entrega ao sócio transmitente partes 

 
15 Cf. N.º 5 do artigo 73.º do Código do IRC. 
16 Refere-se, por exemplo no considerando (2) da Diretiva Fusões que «Essas operações não deverão ser 

entravadas por restrições, desvantagens ou distorções resultantes em particular das disposições fiscais dos 

Estados-Membros. Importa, por conseguinte, prever, para essas operações, regras fiscais neutras 

relativamente à concorrência, a fim de permitir que as empresas se adaptem às exigências do mercado 

interno, aumentem a sua produtividade e reforcem a sua posição concorrencial no plano internacional». 

Por sua vez, o considerando (3) refere que «O regime fiscal comum deverá evitar a tributação das fusões, 

cisões, cisões parciais, entradas de ativos e permutas de ações». 
17 Na medida em que, ainda que não por consequência direta da transmissão da raiz das partes sociais, a 

mesma ocorra simultaneamente com a aquisição, por parte da sociedade adquirente, da maioria dos direitos 

de voto da sociedade adquirida (via aquisição do usufruto das partes sociais da sociedade adquirida). 
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sociais suas; (iii) o sócio transmitente valoriza, para efeitos fiscais, as partes sociais 

recebidas da sociedade adquirente pelo valor atribuído às antigas; (iv) ainda que com 

limitações, as partes sociais entregues à sociedade adquirente pelo sócio transmitente 

incorporam direitos de voto que contribuem para o aumento da capacidade de influência 

da sociedade adquirente relativamente à sociedade adquirida, nomeadamente em 

deliberação com a relevância da alteração de estatutos e dissolução da sociedade18. 

O facto de se admitir um entendimento eventualmente sustentado na constatação de não 

existir uma conexão direta entre as concretas partes sociais transmitidas e a obtenção da 

maioria dos direitos de voto (que ocorre com a transmissão do usufruto das mesmas) 

como fundamento de afastamento do regime da neutralidade fiscal poderia consistir numa 

interpretação extremamente redutora do regime, suscetível de colocar em causa o 

propósito que está na sua base: a não oneração fiscal de operações com substrato 

económico e empresarial que, a ocorrer, pudesse penalizar a produtividade, o 

funcionamento e o desenvolvimento do ecossistema empresarial19. 

Aliás, a referida interpretação literal e, neste caso, aparentemente redutora, daria margem 

para que, por exemplo, uma situação como a que aqui descrevemos não fosse enquadrada 

no regime da neutralidade fiscal mas, em sentido diverso, tal enquadramento fosse 

possível numa situação em que, no momento da transmissão da raiz de partes sociais 

representativas de, por exemplo, 40% do capital social da sociedade adquirida, a 

sociedade adquirente já fosse detentora de uma participação no capital social da sociedade 

adquirida que lhe conferisse a maioria dos respetivos direitos de voto. 

Neste caso, poder-se-ia sustentar que estaria integralmente cumprido o elemento literal 

previsto no n.º 5 do artigo 73.º do Código do IRC que admite na definição de permuta 

para efeitos de neutralidade fiscal a operação «(…)  pela qual uma sociedade, já detentora 

de tal participação maioritária, adquire nova participação na sociedade adquirida (…)». 

Situação menos clara será a do usufrutuário. Não é sócio da sociedade adquirida. Não 

transmite partes sociais da sociedade adquirida. Permuta um direito – usufruto – por 

partes sociais20. No entanto, contribuindo com o usufruto das partes sociais da sociedade 

 
18 Cf. N.º 2 do artigo 1467.º do Código Civil. 
19 Importa ter assente que neutralidade fiscal não significa, neste contexto, isenção, mas apenas um 

diferimento de tributação. 
20 Mesmo sendo possível, com as devidas adaptações, dar cumprimento à identidade de valorização exigida 

pelo artigo 77.º do Código do IRC através da valorização, para efeitos fiscais, das partes de capital da 
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adquirida permite, com isso, que a sociedade adquirente passe, após a permuta, a 

encontrar-se na situação pretendida pelo legislador: detentora de participação no capital 

social da sociedade adquirida e da maioria dos respetivos direitos de voto. 

Neste sentido, uma operação em que detentor da raiz e usufrutuário, em conjunto, 

transmitam a raiz e o usufruto das partes sociais representativas da maioria dos direitos 

de voto da sociedade adquirida, distinguindo-se manifestamente das hipóteses 1 e 2 acima 

apresentadas21, poderá eventualmente ser considerada como uma operação abrangida pelo 

regime da neutralidade fiscal, por se encontrar alinhada com o espírito do regime, 

concretamente nas operações de permuta, ainda que com as potenciais limitações 

assinaladas. 

De qualquer forma, ainda que eventualmente não se admita, quanto ao usufrutuário, a 

aplicação do diferimento de tributação previsto pelo n.º 1 do artigo 77.º do Código do 

IRC22, tal deverá suceder, em qualquer caso, quanto ao sócio da sociedade adquirente, 

transmitente da raiz. 

 

2.1. ÂMBITO DE APLICAÇÃO SUBJETIVA 

Nos termos do n.º 2 do artigo 77.º do Código do IRC, a neutralidade fiscal verifica-se 

quanto aos sócios da sociedade adquirida se: (i) ambas as sociedades (adquirida e 

adquirente) forem residentes em território português ou noutro Estado membro da União 

Europeia; (ii) os sócios da sociedade adquirida forem pessoas ou entidades residentes em 

Estados membros da União Europeia ou em terceiros Estados, quando os títulos recebidos 

sejam representativos do capital social de uma entidade residente em território português. 

 
sociedade adquirente pelo valor atribuído ao usufruto, a natureza do ativo detido pelo usufrutuário sofre 

uma alteração. Antes da permuta é detentor de um direito de usufruto que, no limite, tem a duração da vida 

do próprio usufrutuário (em cumprimento com o artigo 1443.º do Código Civil), enquanto após a permuta 

passa a deter partes sociais da sociedade adquirente que, naturalmente, não só não têm a mesma natureza 

do usufruto como também não têm a sua existência condicionada à vida do respetivo detentor. 
21 Em que, em nenhuma das duas, a sociedade adquirente cumpre, após a realização da operação de permuta, 

os requisitos estabelecidos pelo legislador (num caso detém participação no capital social, mas não detém 

a maioria dos direitos de voto; no outro detém a maioria dos direitos de voto, mas não detém uma 

participação no capital social). 
22 Nomeadamente pelo facto de o mesmo não ser efetivamente sócio da sociedade adquirida, o que poderia 

afastá-lo do âmbito de aplicação subjetiva do regime, bem como pelo facto de permutar um direito – 

usufruto – pela propriedade de partes sociais da sociedade adquirente. 

https://dre.pt/legislacao-consolidada/-/lc/106487514/201703171158/73408803/diploma/indice
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Verifica-se, como tal, que a residência fiscal dos sócios e das sociedades intervenientes 

numa operação de permuta releva para efeitos de aplicabilidade do regime de neutralidade 

fiscal. O cumprimento dos referidos requisitos é cumulativo, o que significa que, em 

qualquer caso, as sociedades - adquirida e adquirente - só poderão ser residentes em 

território português ou em outro Estado membro da União Europeia23. 

Por outro lado, a admissibilidade de sócios da sociedade adquirida que não sejam 

residentes em Portugal ou em outro Estado membro da União Europeia está condicionada 

ao facto de a sociedade adquirente, emitente dos títulos por aqueles recebidos, ser 

residente em território português24. 

Neste sentido, para efeitos meramente exemplificativos, importa atentar às seguintes 

hipóteses: 

 

Hipótese 1: O Sujeito passivo 1 e o Sujeito passivo 2, ambos residentes para efeitos 

fiscais em Espanha, transmitem à Sociedade B (sociedade adquirente), com sede e direção 

efetiva em Espanha, as partes sociais por si detidas na Sociedade A (sociedade adquirida), 

com sede e direção efetiva em Portugal, passando a Sociedade B, por essa via, a deter 

100% do capital social e dos direitos de voto da Sociedade A25. 

No caso em apreço, a Sociedade B passa a deter a totalidade do capital social e dos direitos 

de voto da Sociedade A. Em troca das partes sociais da Sociedade A transferidas para a 

Sociedade B, os Sujeitos passivos 1 e 2 recebem partes sociais da Sociedade B. Significa 

isto que, os Sujeitos Passivos 1 e 2 (residentes fiscais em Espanha), passaram a deter, em 

conjunto, a totalidade do capital social e direitos de voto da Sociedade B (com sede em 

Espanha). 

Uma vez que a sociedade adquirente (Sociedade B) não tem sede ou direção efetiva em 

Portugal, e que os sócios da sociedade adquirida também não são residentes em Portugal, 

não se aplica à hipótese em apreço o regime da neutralidade fiscal (o que se justifica desde 

 
23 E preencham as condições estabelecidas na Diretiva n.º 2009/133/CE, do Conselho, de 19 de outubro. 
24 O que assegura um elemento mínimo de conexão com Portugal. 
25 Cf. Informação Vinculativa no âmbito do processo n.º 3019/18, com despacho da Subdiretora-Geral do 

IR, de 21.08.2018. 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/FD_Proc_2018_003019.pdf
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logo pelo facto de Portugal deixar de garantir competência tributária numa eventual futura 

transmissão das partes sociais da Sociedade B)26.  

 

Hipótese 2: O Sujeito passivo 1, residente para efeitos fiscais em Portugal, e o Sujeito 

passivo 2, residente para efeitos fiscais em Espanha, transmitem à Sociedade B (sociedade 

adquirente), com sede e direção efetiva em Espanha, as partes sociais por si detidas na 

Sociedade A (sociedade adquirida), com sede e direção efetiva em Portugal, passando a 

Sociedade B a deter 100% do capital social e dos direitos de voto da Sociedade A. 

Neste caso, a sociedade adquirente (Sociedade B) tem sede em Espanha, sendo que apenas 

um dos sócios (Sujeito passivo 1) é residente para efeitos fiscais em Portugal. 

Neste sentido colocam-se as seguintes questões: sendo a sociedade adquirente (Sociedade 

B) sediada em Espanha, têm de ser ambos os sócios (Sujeitos passivos 1 e 2) 

necessariamente residentes para efeitos fiscais em Portugal, para que a operação possa 

beneficiar do regime da neutralidade fiscal? Ou, em alternativa, o regime da neutralidade 

fiscal pode ser analisado e aplicado ao nível de cada sócio? 

A aplicação do regime de neutralidade fiscal nas operações de permuta deve, de facto, ser 

aferida relativamente a cada sócio, não sendo necessária a aplicação do regime 

relativamente a todos os sócios para que outros o possam aplicar, até porque, no limite, 

na esfera dos sócios, a aplicação do regime da neutralidade fiscal é uma opção, que nem 

todos poderão pretender exercer27. 

No exemplo aqui em causa, a operação de permuta de partes sociais seria fiscalmente 

neutra para o Sujeito passivo 1, desde que, naturalmente, este continuasse a valorizar, 

para efeitos fiscais, as partes de capital recebidas da Sociedade B pelo valor pelo qual 

adquiriu as partes sociais da Sociedade A.  

 
26 Não significando este facto que, num momento anterior à permuta, Portugal tivesse necessariamente 

competência tributária para tributar mais-valias decorrentes da transmissão das partes sociais da Sociedade 

A, ou que, tendo essa competência, procedesse efetivamente à respetiva tributação (nomeadamente pela 

potencial aplicação do regime do artigo 27.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, doravante designado por 

“EBF”). 
27 Neste sentido, refere JOÃO MAGALHÃES RAMALHO que «o regime da neutralidade fiscal não ficará 

prejudicado se um ou mais sócios da sociedade adquirida não reunirem as condições necessárias para a 

aplicação deste regime» in O Regime de Neutralidade Fiscal nas Operações de Fusão, Cisão, Entrada de 

Ativos e Permuta de Partes Sociais, Coimbra Editora, p. 242. 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/Pages/ebf-artigo-27-ordm-.aspx
https://books.google.pt/books/about/O_regime_de_neutralidade_fiscal_nas_oper.html?id=SAjBjwEACAAJ&redir_esc=y
https://books.google.pt/books/about/O_regime_de_neutralidade_fiscal_nas_oper.html?id=SAjBjwEACAAJ&redir_esc=y
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Inversamente, quanto ao Sujeito passivo 2 não seria aplicável o regime da neutralidade 

fiscal. Contudo, o facto de não se aplicar o regime no caso em apreço, poderia, em 

Portugal, não determinar qualquer efeito fiscal na esfera do Sujeito Passivo 2. De acordo 

com a Convenção para Evitar a Dupla Tributação celebrada entre Portugal e Espanha, a 

competência para tributar as mais-valias decorrentes da alienação de participações sociais 

resultantes de uma participação de, em qualquer momento durante os 12 meses que 

precede a alienação, pelo menos, 25% do capital da sociedade, é atribuída a ambos os 

Estados28. No entanto, em Portugal, as mais-valias realizadas com a transmissão onerosa 

de partes sociais de sociedade portuguesas por pessoas singulares não residentes em 

território nacional, poderão estar isentas de tributação, ao abrigo do artigo 27.º do Estatuto 

dos Benefícios Fiscais (EBF), desde que, neste caso, o ativo da Sociedade A não seja 

constituído, em mais de 50%, por bens imóveis situados em Portugal. 

 

3. A CONTRAPARTIDA DOS SÓCIOS DA SOCIEDADE ADQUIRIDA 

O Código do IRC prevê que, para que uma permuta possa ser enquadrada no regime da 

neutralidade fiscal, aos sócios da sociedade adquirida sejam atribuídas «em troca dos seus 

títulos (da sociedade adquirida), de partes representativas do capital social da primeira 

sociedade (sociedade adquirente) e, eventualmente, de uma quantia em dinheiro não 

superior a 10 % do valor nominal ou, na falta de valor nominal, do valor contabilístico 

equivalente ao nominal dos títulos entregues em troca»29. 

Assim, a contrapartida a atribuir aos sócios da sociedade adquirida deverá corresponder, 

unicamente, a partes sociais da sociedade adquirente, e, eventualmente, a uma quantia 

residual em dinheiro. Como tal, não é possível enquadrar uma determinada permuta no 

regime da neutralidade fiscal sempre que aos sócios da sociedade adquirida sejam 

atribuídas outro tipo de contrapartidas – designadamente outro tipo de valores 

 
28 Cf. n.º 3 do artigo 13.º da Convenção para Evitar a Dupla Tributação Portugal/Espanha. De igual modo, 

nos termos do n.º 2 daquele artigo, os ganhos provenientes da alienação de participações sociais de uma 

sociedade, cujo ativo seja constituído, direta ou indiretamente, principalmente por bens imóveis situados 

num Estado Contratante, podem ser tributados em ambos os Estados. 

Note-se que o que aqui se refere a título meramente exemplificativo não dispensa que, caso a caso, se 

verifique a competência tributária de cada um dos Estados na alienação de partes sociais.  
29 Cf. N.º 5 do artigo 73.º do Código do IRC. 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/convencoes_evitar_dupla_tributacao/convencoes_tabelas_doclib/Documents/espanha.pdf


A PERMUTA DE PARTES SOCIAIS: O REGIME DA NEUTRALIDADE FISCAL E RESPETIVAS IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

REVISTA ELECTRÓNICA DE FISCALIDADE DA AFP                                                                                                                 (2020) II:1 
19 || 44 

 

 

mobiliários30 – ou sempre que uma eventual atribuição de quantia em dinheiro exceda o 

limiar de 10% fixado pelo legislador. 

A contrapartida a entregar aos sócios da sociedade adquirida – fundamentalmente 

participações sociais da sociedade adquirente – poderá ter lugar por via da subscrição de 

capital em espécie da sociedade adquirente, no âmbito da sua constituição, da subscrição 

de capital em espécie no âmbito de um aumento de capital da sociedade adquirente, ou 

ainda (situação menos comum) da entrega de quotas ou ações próprias da sociedade 

adquirente.  

Tipicamente, as operações de permuta ocorrem no âmbito da subscrição inicial de capital 

social ou de um aumento de capital social da sociedade adquirente.  Nestas situações – de 

realização de capital social em espécie -, deverão ser cumpridos os requisitos previstos 

pelo artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais (CSC) designadamente no que 

respeita à necessidade de elaboração de relatório por revisor oficial de contas 

independente sem interesses na sociedade adquirente, designado por deliberação dos 

sócios na qual estão impedidos de votar os sócios que realizam as entradas31. Através do 

referido relatório, serão as partes sociais da sociedade adquirida (entrada em espécie no 

capital da sociedade adquirente) avaliadas em função de critérios técnicos que tenderão a 

apurar o respetivo valor de mercado. 

Desta forma, se, por exemplo, o Sócio 1, detentor de 100% do capital social da Sociedade 

A, transmitir a totalidade destas partes sociais à Sociedade B através de permuta 

fiscalmente neutra, o aumento de capital em espécie da Sociedade B (com as partes sociais 

da Sociedade A) deverá, com recurso ao referido relatório de revisor oficial de contas 

independente, valorizar as partes sociais da Sociedade A ao respetivo valor de mercado, 

cumprindo-se, impreterivelmente, os requisitos e formalismos previstos pelo artigo 28.º 

do CSC. 

No que diz respeito ao valor nominal das partes sociais da sociedade adquirente a entregar 

aos sócios da sociedade adquirida por contrapartida da permuta, não existe uma obrigação 

de correspondência com o valor pelo qual, para efeitos fiscais, se encontravam 

 
30 Tais como, por exemplo, obrigações. 
31 Dispõe o n.º 2 do artigo 28.º do CSC que «o revisor que tenha elaborado o relatório exigido pelo número 

anterior não pode, durante dois anos contados da data do registo do contrato de sociedade, exercer 

quaisquer cargos ou funções profissionais nessa sociedade ou em sociedade que com ela se encontrem em 

relação de domínio ou de grupo». 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116042191/202007111450/73599834/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/116042191/202007111450/73599834/diploma/indice
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valorizadas as partes de capital da sociedade adquirida32. De igual modo, não existe 

necessária correspondência entre o valor nominal das partes sociais da sociedade 

adquirente entregues aos sócios da sociedade adquirida e o valor de mercado pelo qual as 

partes sociais da sociedade adquirida são, no âmbito da entrada em espécie no capital 

social da sociedade adquirente, valorizadas. 

Com efeito, deve ser admitida a possibilidade de aplicação do regime de neutralidade 

fiscal nas situações em que as partes sociais da sociedade adquirente são emitidas ao par, 

mas também quando a entrada em espécie preveja um prémio de emissão33. 

A figura do prémio de emissão34, relevante para situações de emissão de ações (da 

sociedade adquirente) como as aqui em análise, é definido pelo CSC como «diferença 

para mais entre o valor nominal e a quantia que os acionistas tiverem de desembolsado 

para as adquirir». Consiste, assim, na diferença positiva entre o valor de mercado das 

partes sociais da sociedade adquirida e o valor nominal das partes sociais da sociedade 

adquirente, emitidas no âmbito da realização de capital em espécie.  

 

 

 
32 A este propósito, JOÃO MAGALHÃES RAMALHO, O Regime de Neutralidade Fiscal nas Operações de 

Fusão, Cisão, Entrada de Ativos e Permuta de Partes Sociais, Coimbra Editora, p. 136, refere que «com a 

abolição do princípio da identidade contabilística como condição necessária à aplicação do regime de 

neutralidade fiscal, as dúvidas existentes quanto à aplicação deste princípio permitiu resolver inúmeras 

dificuldades práticas de aplicação do regime, designadamente quando os sócios da sociedade adquirida 

sejam pessoas singulares, sem contabilidade organizada. 

Já nessa época, se sustentava que a obrigatoriedade de o valor nominal das pares de capital da sociedade 

adquirente a entregar aos sócios da sociedade adquirida dever corresponder ao seu custo de aquisição 

levaria a resultados inaceitáveis (basta pensar no exemplo de dois sócios com idênticas posições acionistas 

na sociedade adquirida, e que por força desta regra, passariam a deter diferentes percentagens no capital 

social da sociedade adquirente simplesmente pelo facto de terem adquirido as suas participações por 

valores de aquisição distintos)». 

Importa salientar que é necessário que os sujeitos passivos, no âmbito de uma permuta fiscalmente neutra, 

estejam em condições de comprovar que continuam a valorizar, para efeitos fiscais, as novas partes sociais 

pelos valores das antigas, sob pena de não se verificarem reunidos os pressupostos legais para beneficiar 

do regime especial da neutralidade fiscal – Cf. acórdão do Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD), 

processo n.º 205/2017-T, de 10.10.2017. 
33 O prémio de emissão corresponde, no âmbito de uma realização de capital em espécie, à diferença entre 

o preço de subscrição das partes sociais (nas permutas, da sociedade adquirente) e o respetivo valor nominal 

(das partes sociais da sociedade adquirente emitidas). Contabilisticamente, o valor nominal de capital social 

será registado na conta 51 - Capital - enquanto o prémio de emissão na conta 54: Prémios de emissão de 

ações (quotas). 
34 Nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 295.º do CSC, ficam sujeitas ao regime da reserva legal as 

reservas constituídas pelos «ágios obtidos na emissão de ações, obrigações com direito a subscrição de 

ações, ou obrigações convertíveis em ações, em troca destas por ações e em entradas em espécie». 
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Figura n.º 6. 

 

O prémio de emissão é, no âmbito das operações de permuta, extremamente relevante, na 

medida em que permite que a participação no capital social da sociedade adquirida 

transmitida pelo respetivo sócio à sociedade adquirente tenha como contrapartida uma 

participação que confira ao sócio uma percentagem no capital social da sociedade 

adquirente que tenha efetiva correspondência com o valor de mercado da sua 

contribuição. 

 

Exemplificando: 

1. Sócio A detém uma participação representativa de 100% do capital social da 

Sociedade 1 (sociedade adquirida); 

2. A participação do sócio A na Sociedade 1 tem um valor nominal de € 100.000, 

valor que corresponde ao respetivo custo histórico de aquisição; 

3. A participação do sócio A na Sociedade 1 tem um valor de mercado de 

€ 1.000.000; 

4. A Sociedade 2 (sociedade adquirente), detida a 100% pelo sócio B, com um 

capital social de apenas € 50.000, tem, no entanto, um valor de mercado de 

€ 1.000.000; 

5. Pretende-se, como tal, para assegurar uma efetiva correspondência entre o valor 

de mercado dos ativos transmitidos pelo sócio da Sociedade 1 (partes sociais da 

Sociedade 1) e o valor de mercado dos ativos recebidos em contrapartida (partes 
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sociais da Sociedade 2), que o sócio A passe, após a operação de permuta, a deter 

50% do capital social da Sociedade 2. 

 

Tendo por base estes pressupostos, verifica-se que: 

 

Cenário hipotético 1: Se as partes sociais da Sociedade 2, emitidas no âmbito do 

aumento de capital realizado com a transmissão partes sociais da Sociedade 1, fossem 

emitidas com valor nominal correspondente ao valor de mercado das partes sociais da 

Sociedade 1 (€ 1.000.000), a Sociedade 2 passaria a ter um capital social de € 1.050.000, 

passando o sócio da Sociedade 1 a deter uma participação representativa de 95,24% do 

capital social da Sociedade 2. 

Figura n.º 7. 

 

 

Cenário hipotético 2: Se as partes sociais da Sociedade 2, emitidas no âmbito do aumento 

de capital realizado com a transmissão partes sociais da Sociedade 1, fossem emitidas 

com valor nominal correspondente ao valor nominal das partes sociais da Sociedade 1 

(€ 100.000), a Sociedade 2 passaria a ter um capital social de € 150.000, passando o sócio 

da Sociedade 1 a deter uma participação representativa de 66,67% do capital social da 

Sociedade 2. 



A PERMUTA DE PARTES SOCIAIS: O REGIME DA NEUTRALIDADE FISCAL E RESPETIVAS IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

REVISTA ELECTRÓNICA DE FISCALIDADE DA AFP                                                                                                                 (2020) II:1 
23 || 44 

 

 

Figura n.º 8. 

 

Cenário hipotético 3: Se as partes sociais da Sociedade 2, emitidas no âmbito do aumento 

de capital realizado com a transmissão partes sociais da Sociedade 1, fossem emitidas 

com valor nominal de € 50.000, incorporando o aumento de capital da Sociedade 2 um 

prémio de emissão de € 950.000, a Sociedade 2 passaria, após a operação de permuta, a 

ter um capital social de € 100.000, passando o sócio da Sociedade 1 a deter uma 

participação representativa de 50% do capital social da Sociedade 2. 

Figura n.º 9. 

 



A PERMUTA DE PARTES SOCIAIS: O REGIME DA NEUTRALIDADE FISCAL E RESPETIVAS IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

REVISTA ELECTRÓNICA DE FISCALIDADE DA AFP                                                                                                                 (2020) II:1 
24 || 44 

 

 

 

Face ao exposto, constata-se que o prémio de emissão, sem colocar em causa os elementos 

essenciais do regime da neutralidade fiscal (a Sociedade B adquire uma participação no 

capital social da Sociedade A que lhe confere a maioria dos direitos de voto desta 

sociedade 1 e a contrapartida do sócio desta sociedade consiste unicamente em 

participações da Sociedade B, valorizadas, para efeitos fiscais, na esfera do Sócio 1, pelo 

valor atribuído às partes sociais antigas), permite, caso os intervenientes assim entendam, 

assegurar uma efetiva correspondência entre o valor de mercado dos ativos transmitidos 

pelo sócio da Sociedade A (partes sociais da Sociedade A avaliadas em € 1.000.000) e o 

valor de mercado dos ativos recebidos em contrapartida (partes sociais da Sociedade B 

com um valor de mercado, após a permuta, de € 1.000.000). 

Em sentido diverso, a concretização do “Cenário Hipotético 1” acima referido implicaria 

a atribuição ao sócio da Sociedade A de ativos (partes sociais da Sociedade B) com um 

valor de mercado de € 1.904.800 (€ 904.800 superior ao valor de mercado da respetiva 

contribuição). Por outro lado, a concretização do “Cenário Hipotético 2” acima referido 

implicaria a atribuição ao sócio da Sociedade A de ativos (partes sociais da Sociedade B) 

com um valor de mercado de € 1.333.400 (€ 333.400 superior ao valor de mercado da 

respetiva contribuição). 

Por fim, importa ainda salientar que a possibilidade de emissão de partes sociais da 

sociedade adquirente que, no que respeita ao seu valor nominal, não têm necessária 

correspondência com o valor de mercado das partes sociais da sociedade adquirida 

permite evitar que, na sequência de uma operação de permuta, a sociedade adquirente 

passe a ter um capital social manifestamente excessivo. 

Este aspeto não deverá ser descurado numa operação deste tipo, na medida em que daí 

decorrerão efeitos relevantes, tanto na perspetiva da sociedade adquirente, como na 

perspetiva dos ex-sócios da sociedade adquirida, entretanto sócios da sociedade 

adquirente.  Com efeito, a sociedade adquirente, na sequência da permuta, terá, em 

princípio, o seu capital social influenciado pela entrada em espécie correspondente às 

participações sociais da sociedade adquirida35.  

 
35 Salvo no caso de transmissão de ações ou quotas próprias. 
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O valor de capital social da sociedade adquirente que resultar da operação de permuta terá 

influência num conjunto de operações societárias que, em termos práticos, se colocam 

frequentemente. Não se pretendendo elencar exaustivamente todas as operações em que 

a valorização do capital social de uma determinada sociedade tem impacto, importa referir 

brevemente algumas, com indicação abreviada das respetivas implicações: 

a. Na constituição da reserva legal da sociedade adquirente36: prevê o CSC que a 

reserva legal deva corresponder a 20% do capital social, pelo que a valorização 

da entrada em espécie correspondente às participações sociais da sociedade 

adquirida que seja imputada a capital social da sociedade adquirente influenciará 

diretamente o valor da reserva legal desta sociedade37; 

b. Na distribuição de dividendos e/ou reservas por parte da sociedade adquirente: 

não podem, de acordo com o disposto no CSC, ser distribuídos lucros ou reservas 

aos sócios sempre que a situação líquida da sociedade for inferior à soma do 

capital e das reservas que lei ou o contrato não permitem distribuir aos sócios ou 

se tornasse inferior a esta soma em consequência da distribuição38. Da mesma 

forma, não podem ser distribuídos lucros do exercício que sejam necessários para 

formar ou reconstituir reservas legais39; 

c. No reembolso de prestações suplementares por parte da sociedade adquirente: 

prevê o CSC que as prestações suplementares só possam ser restituídas aos sócios 

desde que a situação líquida não fique inferior à soma do capital e da reserva 

legal40. 

Tendo por base o exposto, verifica-se que a ponderação do valor da realização em espécie 

que seja efetivamente imputado a capital social da sociedade adquirente poderá 

determinar um conjunto de limitações práticas relativamente a atos societários que 

 
36 São exemplos do impacto da reserva legal no âmbito de uma sociedade comercial a alínea a) do n.º 1 do 

artigo 123.º do CSC; a alínea b) do n.º 1 do artigo 131.º do CSC; o n.º 1 do artigo 213.º do CSC; o artigo 

236.º do CSC; o artigo 295.º do CSC; o artigo 296.º do CSC; o n.º 6 do artigo 349.º do CSC; o artigo 362.º 

do CSC; o n.º 2 do artigo 508.º do CSC; o artigo 513.º do CSC. 
37 Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 295.º do CSC «Uma percentagem não inferior à 20.ª parte dos 

lucros da sociedade é destinada à constituição da reserva legal e, sendo caso disso, à sua reintegração, 

até que aquela represente a 5.ª parte do capital social. No contrato de sociedade podem fixar-se 

percentagem e montante mínimo mais elevados para a reserva legal». 
38 Cf. Artigo 32.º do CSC. 
39 Cf. N.º 1 do artigo 33.º do CSC. 
40 Cf. N.º 1 do artigo 213.º do CSC. 
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venham a ser realizados pela sociedade adquirente e que, naturalmente, podem afetar os 

respetivos sócios41. 

 

4. A TRIBUTAÇÃO DAS QUANTIAS RECEBIDAS EM DINHEIRO 

A atribuição de quantias em dinheiro que, no âmbito da permuta, sejam atribuídas aos 

sócios da sociedade adquirida implica a sua imediata tributação. Neste caso, tendo a 

neutralidade fiscal como pressuposto o diferimento da tributação (transferindo-se a 

mesma, no caso das permutas, para futuras operações relativas às partes sociais recebidas 

na sociedade adquirente), verifica-se que, quanto às quantias recebidas em dinheiro, 

existirá o apuramento efetivo de uma mais ou menos-valia tributável, em sede de IRS ou 

de IRC, em função de os sócios da sociedade adquirida serem pessoas singulares ou 

coletivas, respetivamente. Esta mais ou menos-valia, ao contrário da mais-valia que 

poderá ser apurada na parte respeitante à contraprestação obtida em partes sociais da 

sociedade adquirente, não beneficia de qualquer diferimento de tributação. 

A mais ou menos-valia deverá, neste sentido, ser apurada nos termos gerais, em sede de 

IRS e de IRC42, correspondendo, genericamente, à diferença entre o custo histórico das 

participações sociais da sociedade adquirida que, proporcionalmente, correspondam às 

quantias em dinheiro recebidas, sendo estas o respetivo valor de realização43. 

Recorde-se, por fim, que, para que não seja colocada em causa a aplicação do regime da 

neutralidade fiscal, as quantias atribuídas em dinheiro não podem, em qualquer caso, 

exceder 10% do valor nominal ou, na falta de valor nominal, do valor contabilístico 

equivalente ao nominal das partes sociais da sociedade adquirente entregues em troca. Na 

eventualidade de este limite ser ultrapassado, deixará de ser aplicável o regime da 

 
41 Que, por exemplo, podem enfrentar limitações no recebimento de dividendos ou reservas fruto da 

necessidade de constituição da reserva legal da sociedade adquirente. Podem igualmente ter maiores 

dificuldades em efetuar ajustamentos à divisão relativa das percentagens de detenção de capital social por 

via de aumentos ou reduções de capital, o que poderá ser relevante, por exemplo, na admissão de um novo 

sócio. 
42 Quando os sócios da sociedade adquirida forem não residentes em Portugal, a tributação (em Portugal) 

ocorrerá apenas na medida em que lhe seja atribuída competência tributária pela Convenção para Evitar a 

Dupla Tributação celebrada entre Portugal e o Estado de residência do sócio. Na eventualidade de ser 

atribuída a Portugal competência tributária para o efeito, será ainda necessário verificar a eventual aplicação 

do regime previsto pelo artigo 27.º do EBF que prevê, salvo determinadas exceções, a isenção de tributação 

em sede de IRS ou IRC de mais-valias obtidas por não residentes em Portugal. 
43 Cf. N.º 10 do artigo 10.º do Código do IRS, relativamente às pessoas singulares e n.º 3 do artigo 77.º do 

Código do IRC relativamente às pessoas coletivas. 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cirs_rep/Pages/irs10.aspx
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neutralidade fiscal, promovendo-se a tributação imediata dos sócios da sociedade 

adquirida pelas eventuais mais-valias apuradas quanto à totalidade das partes sociais 

entregues e tendo por base a totalidade das contrapartidas recebidas: as partes sociais da 

sociedade adquirente e as quantias em dinheiro. 

 

5. DATA E VALOR DE AQUISIÇÃO DAS PARTES DE CAPITAL DA SOCIEDADE 

ADQUIRIDA NA ESFERA DA SOCIEDADE ADQUIRENTE 

Como ponto de partida relativamente à definição do valor relevante, para efeitos fiscais, 

das partes sociais da sociedade adquirida na esfera da sociedade adquirente, importa 

salientar que, quanto às operações de permuta, o regime de neutralidade fiscal que permite 

o diferimento da tributação ocorre ao nível dos sócios da sociedade adquirida.  

Como tal, é sobre estes – os sócios da sociedade adquirida que, no âmbito da permuta, 

passam a ser sócios da sociedade adquirente – que recai a obrigação de manutenção, para 

efeitos fiscais, quanto às partes sociais da sociedade adquirente, do valor e data de 

aquisição históricos das partes sociais que detinham na sociedade adquirida. 

No entanto, na perspetiva da sociedade adquirente, deverá ser aceite que se proceda à 

valorização das partes sociais da sociedade adquirida, também para efeitos fiscais, pelo 

respetivo valor de mercado, que deverá constar do relatório elaborado por revisor oficial 

de contas independente, em cumprimento com o disposto no artigo 28.º do CSC44. 

Na verdade, no caso da permuta de partes sociais, não foi prevista pelo legislador, como 

requisito de aplicabilidade do regime da neutralidade fiscal, a obrigatoriedade de 

manutenção, na esfera da sociedade adquirente, do valor pelo qual as participações da 

sociedade adquirida se encontravam registadas na esfera dos respetivos ex-sócios. 

Esta possibilidade – de atualização do valor fiscal das partes sociais da sociedade 

adquirida na esfera da sociedade adquirente – é, de facto, a resposta necessária para evitar 

uma situação de dupla tributação económica que ocorreria num cenário de identidade de 

 
44 Ao contrário do que sucede em outras operações de reestruturação (fusão, cisão e entrada e ativos), a 

Diretiva Fusões permite aos Estados conformarem os seus regimes jurídicos internos, nada dispondo quanto 

a este aspeto que, de acordo com o aqui exposto, assume uma grande relevância, nomeadamente ao nível 

de potenciais situações de dupla tributação. 
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valorizações por parte da sociedade adquirente e dos ex-sócios da sociedade adquirida45. 

Isto porque, sendo as mais-valias potencialmente tributáveis na esfera dos sócios da 

sociedade adquirida diferidas para um momento posterior (em que ocorra uma operação 

relativamente às partes da sociedade adquirente por aqueles recebidas no âmbito da 

permuta46), caso fosse mantido o valor fiscal histórico das partes sociais da sociedade 

adquirida na esfera da sociedade adquirente, seria criado um segundo nível de tributação, 

que partiria, quanto às partes sociais da sociedade adquirida, da mesma base tributável 

dos seus sócios, quanto às partes sociais da sociedade adquirente. 

Não deve ser considerada, para este efeito, a potencial aplicação do regime da 

participation exemption na esfera da sociedade adquirente, na medida em que, apesar de, 

em termos práticos, retirar frequentemente relevância fiscal efetiva à futura transmissão 

das participações da sociedade adquirida por parte da sociedade adquirente, nem sempre 

é aplicável47 e, em qualquer caso, em nada se relaciona com os pressupostos subjacentes 

à determinação da base para a valorização fiscal das partes sociais da sociedade adquirida 

na esfera da sociedade adquirente. 

É, por isso, fundamental a atualização do valor fiscal das partes sociais da sociedade 

adquirida na esfera da sociedade adquirente, tendo a mesma em consideração o respetivo 

valor de mercado. Na mesma medida, a data de aquisição das partes sociais da sociedade 

adquirida na esfera da sociedade adquirente será a data em que se verifique transmissão 

das mesmas, seja no âmbito de uma operação de constituição da sociedade ou aumento 

de capital em espécie da sociedade adquirente, ou no âmbito da permuta por ações ou 

quotas próprias da sociedade adquirente48. 

Com vista a ilustrar a importância da atualização do valor fiscal das partes sociais da 

sociedade adquirida na esfera da sociedade adquirente, para efeitos de evitar situações de 

dupla tributação, importa atentar aos seguintes exemplos: 

 
45 Nas situações em que não se verificam cumpridos os requisitos da aplicação do regime da participation 

exemption, a dupla tributação económica continua a poder ocorrer relativamente a operações de entradas 

de ativos. 
46 As situações mais frequentes consistem numa compra e venda, numa operação de redução de capital com 

extinção de partes sociais, ou ainda na dissolução e liquidação da sociedade adquirente. 
47 Por exemplo, sempre que o ativo da sociedade adquirida é composto, em mais de 50%, por ativos 

imobiliários localizados em Portugal, adquiridos após 1 de janeiro de 2014, e não afetos a uma atividade 

comercial, industrial ou agrícola. Neste sentido, dispõe o n.º 4 do artigo 51.º C do Código do IRC. 
48 Nos termos da alínea c) do artigo 47.º-A do Código do IRC a contrario. 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/irc51c.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/irc47a.aspx
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1. A Sociedade A tem um valor de mercado de € 2.000.000, de acordo com o 

relatório elaborado por revisor oficial de contas independente; 

2. A Sociedade A é 100% detida pelo Sócio 1; 

3. O Sócio 1, pessoa singular, adquiriu as partes sociais da Sociedade A pelo valor 

de € 100.000; 

4. O Sócio 1 constituiu a Sociedade B, através de realização de capital em espécie 

realizada ao abrigo do regime da neutralidade fiscal, transmitindo a totalidade das 

partes sociais por si detidas na Sociedade A; 

5. Posteriormente, a Sociedade B alienou 100% do capital social da Sociedade A 

pelo valor de € 2.000.000; 

6. Fruto da composição do ativo da Sociedade A, não se verificavam cumpridos os 

requisitos de aplicação do regime da participation exemption na esfera da 

Sociedade B; 

7. Após a alienação da Sociedade A por parte da Sociedade B, o Sócio 1 decide 

dissolver e liquidar a Sociedade B que, para efeitos meramente exemplificativos, 

tinha, nessa data uma situação líquida igual ao valor de venda da Sociedade A: 

€ 2.000.000. 
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Hipótese 1: Sem atualização do valor (Sociedade B valoriza fiscalmente a 

Sociedade A por € 100.000) 

Figura n.º 10. 

 

Verifica-se, pelas ilustrações acima, que, fruto da valorização das partes sociais da 

Sociedade A na esfera da Sociedade B, para efeitos fiscais, pelo custo histórico de 

aquisição do Sócio 1 (€ 100.000), existe tributação do mesmo valor (o que decorre da 

venda da Sociedade A) na esfera da Sociedade B e na esfera do Sócio 1. 
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Hipótese 2: Com atualização do valor (Sociedade B valoriza fiscalmente a 

Sociedade A por € 2.000.000) 

 

Verifica-se, pelas ilustrações acima, que, fruto da valorização das partes sociais da 

Sociedade A na esfera da Sociedade B, para efeitos fiscais, pelo respetivo valor de 

mercado (€ 2.000.000), o mesmo valor (o que decorre da venda da Sociedade A) apenas 

é tributado na esfera do Sócio 1, não existindo, como tal, dupla tributação e assegurando-

se verdadeiramente a neutralidade fiscal visada pelo regime nas operações de permuta de 

partes sociais: quanto aos sócios da sociedade adquirida. 

Em suma, quanto a este tópico, conclui-se que o critério de valorização fiscal a adotar 

pela sociedade adquirente relativamente às partes sociais da sociedade adquirida que lhe 

são transmitidas no âmbito da operação de permuta deverá ser o do respetivo valor de 

mercado49. 

 

6. DATA E VALOR DE AQUISIÇÃO DAS PARTES DE CAPITAL DA SOCIEDADE 

ADQUIRENTE NA ESFERA DOS SÓCIOS  

Nas operações de permuta de partes sociais, a neutralidade fiscal tem, conforme referido, 

aplicação na esfera dos sócios da sociedade adquirida – após a permuta, sócios da 

 
49 O Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, Processo, C-285/07, de 11.12.2008, já teve clarifica 

que a Diretiva Fusões se opõe à legislação de um Estado membro que exija, para efeitos de aplicação do 

regime de neutralidade fiscal, a verificação de uma correspondência entre a valorização contabilística na 

esfera dos sócios da sociedade adquirida e na esfera da sociedade adquirente. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75796&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8873537
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sociedade adquirente – que, precisamente por aplicação do regime da neutralidade fiscal, 

diferem a tributação de potenciais mais-valias relativamente às partes sociais da 

sociedade adquirida que, no âmbito da permuta, transmitem à sociedade adquirente. 

Como tal, é exigida, quanto às partes sociais da sociedade adquirente que são atribuídas 

aos sócios no âmbito da permuta, que, para efeitos fiscais, sejam as mesmas valorizadas 

pelo mesmo valor das partes sociais da sociedade adquirida. Neste sentido, dispõe o n.º 1 

do artigo 77.º do Código do IRC «a atribuição, em resultado de uma permuta de partes 

sociais, tal como a operação é definida no artigo 73.º, dos títulos representativos do 

capital social da sociedade adquirente, aos sócios da sociedade adquirida, não dá lugar 

a qualquer tributação destes últimos se os mesmos continuarem a valorizar, para efeitos 

fiscais, as novas partes sociais pelo valor atribuído às antigas, determinado de acordo 

com o estabelecido neste Código». 

Da mesma forma, também a data de aquisição das partes sociais da sociedade adquirente 

atribuídas aos sócios é, para efeitos fiscais, a data em que os mesmos adquiriram as partes 

sociais da sociedade adquirida, transmitidas no âmbito da operação de permuta50. 

Verifica-se uma imposição de aplicação às partes sociais recebidas na sociedade 

adquirente do valor e data de aquisição previamente mantido quanto às partes sociais da 

sociedade adquirida. Consequentemente, uma futura operação relativa às partes sociais 

da sociedade adquirente determinará, para os respetivos sócios, o apuramento dos 

mesmos efeitos que ocorreriam se a operação sucedesse com as partes sociais da 

sociedade adquirida51, assegurando-se, assim, o cumprimento do propósito da 

neutralidade fiscal. 

Por fim, importa também salientar que a manutenção da data de aquisição originária 

quanto às partes sociais da sociedade adquirente recebidas pelos sócios da sociedade 

adquirida no âmbito da permuta poderá, em alguns casos, determinar a aplicação de 

enquadramentos fiscais substancialmente distintos dos que seriam aplicáveis caso a data 

 
50 Cf. Alíneas e) do n.º 6 do artigo 43.º do Código do IRS e b) do artigo 47.º-A do Código do IRC, bem 

como, a propósito da aplicação dos coeficientes de desvalorização da moeda, o n.º 1 do artigo 50.º do 

Código do IRS e do n.º 3 do artigo 47.º do Código do IRC. 
51 Salvo, naturalmente, no atual quadro legal, as diferenças já apontadas em sede de IRS que dependem da 

qualificação da sociedade como micro ou pequena empresa e que pode eventualmente variar, ainda que, 

por regra, tal não suceda, fruto da necessidade de aferição agregada dos limiares para qualificação de uma 

determinada empresa como tal.  

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cirs_rep/Pages/irs43.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cirs_rep/Pages/irs50.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/irc47.aspx
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de aquisição das novas participações não fosse, para efeitos fiscais, a data de aquisição 

das antigas. 

Neste âmbito, poderão ser utilizadas como exemplo as seguintes situações: 

a. Sócio 1, pessoa singular sujeito passivo de IRS, que adquiriu 100% do capital 

social da Sociedade A em momento anterior a 1 de janeiro de 1989, transmite as 

partes sociais desta sociedade à Sociedade B, no âmbito de uma permuta realizada 

ao abrigo do regime da neutralidade fiscal. 

Neste caso, a manutenção, quanto às partes sociais da Sociedade B, da data de 

aquisição originária, assegura ao Sócio 1 que qualquer operação que implique a 

transmissão ou extinção dessas mesmas partes sociais da Sociedade B estará 

excluída de tributação em sede de IRS. 

b. Sócio 2, pessoa coletiva sujeito passivo de IRC, que adquiriu 100% do capital 

social da Sociedade A em 1 de janeiro de 2017, transmite as partes sociais desta 

sociedade à Sociedade B, no âmbito de uma permuta realizada ao abrigo do 

regime da neutralidade fiscal. 

Neste caso, a manutenção, quanto às partes sociais da Sociedade B, da data de 

aquisição originária, assegura ao Sócio 1 que qualquer operação que implique a 

transmissão ou extinção das partes sociais da Sociedade B em momento anterior 

ao decurso de 1 ano de detenção das mesmas, poderá estar abrangida pela 

aplicação do regime da participation exemption, assumindo que os demais 

requisitos de aplicação do regime se verifiquem cumpridos. 

 

7. O RECONHECIMENTO DE UM GOODWILL NA SOCIEDADE ADQUIRENTE 

As operações de reestruturação societária, nomeadamente as permutas de partes sociais, 

implicam, não raras vezes, o reconhecimento contabilístico de um goodwill, neste caso, 

na esfera da sociedade adquirente. Tal poderá suceder, no caso das operações de permuta, 

quando existe uma diferença positiva entre o preço pago aos sócios da sociedade 

adquirida – partes sociais da sociedade adquirente e, eventualmente, uma quantia residual 
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em dinheiro – e o justo valor dos ativos e passivos concretamente identificados na 

sociedade adquirida52. 

O reconhecimento de um goodwill tem, por isso, maior aplicação prática nos casos em 

que o justo valor dos ativos e passivos concretamente identificáveis na sociedade 

adquirida seja inferior ao valor que, no âmbito da permuta, é atribuído às partes sociais 

da sociedade adquirente53. Nestes casos – de reconhecimento de um goodwill – apesar de 

o mesmo não assumir relevância fiscal, na medida em que a sua amortização não é aceite 

fiscalmente54, poderá ser objeto de amortização contabilística, no período da sua vida útil, 

ou em dez anos, se a sua vida útil não poder ser estimada com fiabilidade (situação mais 

comum nestas operações)55.  

Consequentemente, o facto de o goodwill poder estar, na esfera da sociedade adquirente, 

sujeito a amortização contabilística56 poderá significar, em termos práticos, que a mesma 

venha a deparar-se com limitações ao nível da distribuição de dividendos ou reservas aos 

sócios, fruto do impacto da amortização no resultado contabilístico da sociedade. Como 

tal, esta eventualidade deverá, em momento anterior à realização da permuta, ser 

ponderada, designadamente pelos sócios da sociedade adquirente e da sociedade 

adquirida (quando não sejam os mesmos). 

 

8. O EXIT TAX E A PERMUTA DE PARTES SOCIAIS 

O diferimento de tributação aplicado aos sócios da sociedade adquirida relativamente às 

mais-valias apuradas no momento da transmissão das partes sociais da sociedade 

adquirida à sociedade adquirente depende da manutenção da residência dos sócios em 

 
52 O goodwill representa um pagamento feito pelo adquirente em antecipação de benefícios económicos 

futuros de ativos que não sejam capazes de ser individualmente identificados e separadamente 

reconhecidos. 
53 Esta questão é pouco frequente, por exemplo no setor imobiliário, pela típica facilidade de concreta 

identificação de ativos, sendo, no entanto, significativamente mais comum no setor da restauração. 
54 Cf. Alínea b) do n.º 4 do artigo 45.º-A do Código do IRC, que afasta a aceitação como gasto fiscal da 

amortização do goodwill relativo a partes sociais. Desta forma, os respetivos montantes devem ser 

acrescidos no campo 719 do quadro 07 da declaração modelo 22 de IRC da sociedade adquirente. 

55 Além disso, a sociedade adquirente deve o goodwill quanto a imparidade se os acontecimentos ou 

alterações nas circunstâncias indicarem que pode estar com imparidade. 
56 Se a entidade reunir as condições para o efeito e adotar as International Financial Reporting Standards 

(IFRS), não existirá amortização do goodwill, pelo que é obrigatória a realização de um teste de imparidade 

anual do goodwill adquirido numa concentração de atividades empresariais, bem como a realizar testes de 

imparidade sempre que existam evidências ou indicadores objetivos de que o goodwill possa estar em 

situação de imparidade. 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/irc45a.aspx
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território português (no caso de pessoas singulares) ou, no caso de pessoas coletivas, do 

facto de as partes sociais da sociedade adquirente continuarem afetas a um 

estabelecimento estável localizado em território português57. 

Neste sentido, relativamente aos sócios pessoas singulares, dispõe o n.º 1 do artigo 10.º- A 

do Código do IRS que «(…) perdendo o sócio a qualidade de residente em território 

português, há lugar à consideração enquanto mais-valias, para efeitos de tributação 

respeitante ao ano em que se verificar aquela perda da qualidade de residente, do valor 

que (…) não foi tributado aquando da permuta de ações (…)». Este valor – que deixou 

de ser tributado aquando da permuta, corresponde, nos termos da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 10.º-A do Código do IRS «à diferença entre o valor de mercado das partes de 

capital recebidas e o valor de aquisição das antigas». 

Assim, a diferença entre a valorização de mercado das partes sociais da sociedade 

adquirente atribuídas aos sócios no âmbito da permuta e o custo de aquisição das partes 

sociais da sociedade adquirida por estes transmitidas à sociedade adquirente, será objeto 

de tributação, em sede de IRS, no ano em que o sócio em questão perder a qualidade de 

residente em território português. Este regime visa reconstituir a realidade tributária que 

ocorreria na ausência de aplicação do regime da neutralidade fiscal, pelo que as 

valorizações relevantes para apuramento do imposto são aquelas que, na data em que 

ocorreu a permuta, existiam: o valor de aquisição das partes sociais da sociedade 

adquirida e o respetivo valor de mercado das partes sociais da sociedade adquirente 

atribuídas aos sócios58. 

Sem prejuízo do referido a propósito da perda da qualidade de residente em território 

português, quando a mesma ocorre fruto de uma mudança para outro Estado membro da 

União Europeia ou do Espaço Económico Europeu, que esteja vinculado à cooperação 

administrativa no domínio da fiscalidade equivalente à estabelecida no âmbito da União 

Europeia, o imposto devido pela perda da qualidade de residente pode, ao invés de ser 

 
57 No que diz respeito à compatibilização com o direito comunitário das normas de exit tax – em caso de 

transferência de residência para o estrangeiro – atente-se, nomeadamente, aos acórdãos do TJUE Comissão 

Europeia vs Portugal, C-38/10, de 06.09.2012; Lasteyrie du Saillant vs França, C-09/02, de 11.03.2004; 

Van Hilten-van der Heijden, C-513/03, de 23.02.2006; ou ainda N contra Inspecteur van de Belastingdienst 

Oost/kantoor Almelo, processo C-470/04 (N), de 07.09.2006. 
58 O valor de mercado das partes sociais no momento da perda da qualidade de residente não releva para 

este efeito 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=126426&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8873672
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48987&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8873716
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=56360&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8873740
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=63683&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8873765
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pago com referência ao ano da perda de residência, ser pago59: (i) no ano seguinte àquele 

em que se verifique em relação a cada uma das partes de capital consideradas para efeitos 

do apuramento de imposto, a sua extinção ou transmissão, por qualquer título, pela parte 

de imposto que corresponda ao resultado fiscal de cada uma das partes individualmente 

identificada; (ii) em frações anuais de igual montante, correspondentes a um quinto do 

montante do imposto apurado no ano em que ocorre a transferência de residência. 

Por outro lado, relativamente aos sócios pessoas coletivas, o n.º 1 do artigo 83.º do Código 

do IRC dispõe que no período de tributação em que ocorra a cessação da atividade de 

uma entidade com sede ou direção efetiva em território português, decorrente de uma 

alteração de residência para outro Estado, serão consideradas para apuramento do lucro 

tributável as diferenças entre os valores de mercado e os valores fiscalmente relevantes 

dos elementos patrimoniais dessa entidade, ainda que não expressos na contabilidade.  

Consequentemente, passarão a ser tributáveis as mais-valias que, por terem tido a sua 

tributação diferida no âmbito de uma operação de permuta realizada ao abrigo do regime 

da neutralidade fiscal. No entanto, à semelhança do referido a propósito dos sócios 

pessoas singulares, em sede de IRS, quando a alteração de residência ocorre para outro 

Estado membro da União Europeia60 ou do Espaço Económico Europeu, neste último 

caso quando exista obrigação de cooperação administrativa no domínio do intercâmbio 

de informações e da assistência à cobrança equivalente à estabelecida na União Europeia, 

existe a possibilidade de, além de sujeitar as mais-valias a tributação no ano a que se 

reporta a saída, as mesmas serem tributadas em frações anuais de igual montante, 

 
59 Cf. N.º 3 do artigo 10.º-A do Código do IRS. Note-se que, nos termos do n.º 4 desta disposição, o exercício 

destas opções determina o vencimento de juros, à mesma taxa prevista para os juros de mora, contados 

desde a data limite de pagamento do IRS respeitante ao ano da perda da qualidade de residente até ao efetivo 

pagamento. Por outro, dispõe ainda o n.º 5 que esta opção deve ser exercida na declaração de rendimentos 

correspondente ao ano em que ocorreu a perda da qualidade de residente em território português e determina 

a entrega, até 31 de agosto do ano seguinte ao da transferência da residência, de declaração oficial, aprovada 

por portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças, que contenha a discriminação das 

partes de capital, podendo, em caso de fundado receio de frustração de cobrança do crédito tributário, ser 

subordinada à prestação de garantia bancária, que corresponda ao montante de imposto acrescido de 25%. 
60 O TJUE, através do Acórdão relativo ao Processo C-38/10, de 06.09.2012 (Comissão Europeia vs Estado 

português), pronunciou-se no sentido de que o regime de exit tax implicava uma restrição à liberdade de 

estabelecimento das empresas, na medida em que a transferência da sede e direção efetiva de uma empresa 

portuguesa para outro Estado-membro implicaria uma penalização em relação a uma sociedade que 

efetuasse alteração semelhante, mas em território nacional. Neste sentido, clarificou o TJUE que o artigo 

49.° do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia opõe-se à legislação de um Estado-membro que 

imponha a cobrança imediata do imposto sobre mais-valias não realizadas relativas a elementos do ativo 

de uma sociedade que transfere a sede para outro Estado-membro, no momento da transferência. 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/irc83.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cirs_rep/Pages/irs10a.aspx
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=126426&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8873855
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correspondentes a um quinto do montante do imposto apurado com início no período de 

tributação em que ocorre a transferência da residência61. 

Adicionalmente, ao contrário do que sucede relativamente aos sócios pessoas singulares, 

os sócios pessoas coletivas podem não ser objeto da aplicação do acima referido se as 

partes sociais da sociedade adquirente permanecerem afetas a um estabelecimento estável 

situado em território português e contribuírem para o respetivo lucro tributável62. 

Não sendo o propósito da presente exposição abordar aspetos como os potenciais 

problemas de dupla tributação provocados pelo exit tax, ou ainda a respetiva 

compatibilidade com a liberdade de movimentação de pessoas e empresas no seio da 

União Europeia, importa ter presente, a propósito das operações de permuta realizadas ao 

abrigo do regime da neutralidade fiscal, que uma alteração de residência, potencialmente, 

provoca a anulação do efeito provocado pela neutralidade – diferimento da tributação – 

podendo inclusivamente dar origem a situações em que, no momento em que a tributação 

por alteração de residência ocorre, as partes sociais em causa têm já um valor de mercado 

substancialmente inferior ao que tinham aquando da realização da permuta63.  

A título exemplificativo – da possibilidade de tributação com base numa valorização 

manifestamente superior à valorização de mercado das partes sociais no momento da 

alteração de residência: (i) Em 2018, o Sujeito passivo 1, pessoa singular, realiza permuta 

ao abrigo do regime da neutralidade fiscal, através da qual transmite à Sociedade B 100% 

do capital social e direitos de voto da Sociedade A; (ii) o valor de aquisição das partes 

sociais da Sociedade A por parte do Sujeito passivo 1 é de € 100.000; (iii) no momento 

 
61 Cf. Alínea c) do n.º 2 do artigo 83.º do Código do IRC. 
62 Cf. N.º 10 do artigo 83.º do Código do IRC. O estabelecimento estável terá de, para efeitos fiscais, 

continuar a valorizar as partes sociais da sociedade adquirente pelo valor histórico das partes sociais da 

sociedade adquirida, transmitidas à sociedade adquirente no âmbito da permuta. 
63 Na verdade, nos casos em que a sociedade adquirente tem sede e direção efetiva em Portugal, a imposição 

de um exit tax é incongruente face à possibilidade prevista pelo artigo 77.º do Código do IRC de os sócios 

da sociedade adquirida não serem residente em Portugal. Neste sentido, Cf. MARIA JÚLIA ILDEFONSO 

MENDONÇA, Entrada de Ativos e Permuta de Partes Sociais no regime da neutralidade fiscal: uma análise 

comparativa, Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, 2015, p. 42, que refere que «Desta forma, o regime 

da neutralidade fiscal não deixará de se aplicar nos casos em que, sendo a sociedade adquirida e a 

sociedade adquirente residentes em Portugal, o sócio que recebe as participações sociais, imediatamente 

antes da realização das operações de reestruturação altere a sua residência para o Canadá, p.e.. Mas já 

haverá lugar à tributação das mais-valias latentes, nos casos em que essa transferência de residência para 

o Canadá ocorra após a realização da operação. Mal se entende a preocupação do legislador português 

em erigir um exit tax para os sócios que tenham recebido participações em sociedade residente em Portugal 

e que decidam, após a operação de permuta de ações, transferir a sua residência para outro Estado, face 

à possibilidade de os sócios serem originariamente residentes noutros Estados e ainda assim se 

encontrarem abrangidos pela neutralidade fiscal». 

https://repositorio.ucp.pt/handle/10400.14/19439
https://repositorio.ucp.pt/handle/10400.14/19439
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da realização da permuta, o valor de mercado das partes sociais da Sociedade B entregues 

ao Sujeito passivo 1 é de € 1.000.000; (iv) a mais-valia de € 900.000 não é tributada no 

momento da permuta, sendo diferida a sua tributação; (v) em 2020, o Sujeito passivo 

altera a sua residência fiscal para a Austrália; (vi) o valor de mercado das partes sociais 

da Sociedade B, em 2020, é de apenas € 50.000; (vii) apesar disso, o Sujeito passivo 1 

será, de acordo com o artigo 10.º A do Código do IRS, tributado pela mais-valia de 

€ 900.000 que, em 2018, foi objeto de diferimento de tributação. 

 

9. PREJUÍZOS FISCAIS 

Nos termos do artigo 52.º do Código do IRC, os prejuízos fiscais reportáveis apurados 

por uma sociedade num determinado período de tributação, podem ser deduzidos aos 

lucros tributáveis, havendo-os, de um ou mais dos 5 ou 12 períodos de tributação 

posteriores64, sendo que a dedução a efetuar em cada um dos períodos não pode exceder 

o montante correspondente a 70% do respetivo lucro tributável65.  

O reporte de prejuízos fiscais deixa de ser aplicável quando se verificar, à data do termo 

do período de tributação em que é efetuada a dedução, que, em relação àquele a que 

respeitem os prejuízos, se verificou a alteração da titularidade de mais de 50% do capital 

social ou da maioria dos direitos de voto66.  

No entanto, a capacidade de reporte de prejuízos fiscais continua a ser aplicável, não 

sendo afetada pela limitação constante do n.º 8 do artigo 52.º do Código do IRC67, na 

situação em que a alteração da titularidade de mais de 50% ou da maioria dos direitos de 

voto decorre de operações realizadas ao abrigo da neutralidade fiscal68, neste caso, uma 

permuta de partes sociais. 

 
64 O prazo de 12 anos aplica-se aos sujeitos passivos que exerçam, diretamente e a título principal, uma 

atividade económica de natureza agrícola, comercial ou industrial e que estejam abrangidos pelo Decreto-

Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro. 
65 No entanto, não fica prejudicada a dedução da parte desses prejuízos que não tenham sido deduzidos, nas 

mesmas condições e até ao final do respetivo período de dedução. 
66 Cf. n.º 8 do artigo 52.º do Código do IRC. 
67 Esta limitação pode não ser aplicada mediante autorização do membro do Governo responsável pela área 

das finanças, mediante requerimento a apresentar nos termos dos n.ºs 12, 13 e 14 do artigo 52.º do Código 

do IRC. 
68 Cf. alínea b) do n.º 9 do artigo 52.º do Código do IRC. 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/irc52.aspx
https://dre.pt/pesquisa/-/search/629439/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/629439/details/maximized
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Neste sentido, a permuta de partes sociais realizada ao abrigo do regime da neutralidade 

fiscal é, também no que respeita à possibilidade de manutenção do direito ao reporte de 

prejuízos fiscais da sociedade adquirida, uma operação que não determina o apuramento 

de quaisquer impactos fiscais, que ocorreriam, neste caso, através da perda do direito à 

utilização efetiva dos prejuízos69. 

 

10. BREVES APONTAMENTOS À NORMA ANTI ABUSO PREVISTA PELO N.º 10 DO 

ARTIGO 73.º DO CÓDIGO DO IRC 

Prevê o n.º 10 do artigo 73.º do Código do IRC que «O regime especial estabelecido na 

presente subsecção não se aplica, total ou parcialmente, quando se conclua que as 

operações abrangidas pelo mesmo tiveram como principal objetivo ou como um dos 

principais objetivos a evasão fiscal, o que pode considerar-se verificado, nomeadamente, 

nos casos em que as sociedades intervenientes não tenham a totalidade dos seus 

rendimentos sujeitos ao mesmo regime de tributação em IRC ou quando as operações 

não tenham sido realizadas por razões económicas válidas, tais como a reestruturação 

ou a racionalização das atividades das sociedades que nelas participam, procedendo-se 

então, se for caso disso, às correspondentes liquidações adicionais de imposto”70. 

A disposição anti abuso determina que o enquadramento específico da neutralidade fiscal 

- diferimento de tributação que, em condições normais, ocorreria na esfera dos sócios da 

sociedade adquirida -, não se aplique, procedendo-se, consequentemente, às 

correspondentes liquidações adicionais de imposto, sempre que as operações abrangidas 

tenham como principal objetivo, ou como um dos principais objetivos, a evasão fiscal71. 

 
69 A transmissão do direito ao reporte é, como tal, automática, pelo que não é necessário instruir um 

requerimento dirigido à Autoridade Tributária e Aduaneira no sentido da sua manutenção. 
70 Esta disposição corresponde à transposição do artigo 15.º da Diretiva Fusões. Veja-se, a propósito do 

artigo 15.º da Diretiva Fusões, o Acórdão do TJUE, Kofoed, Processo n.º C-321/05, de 05.07.2007. 
71 Cf. Informação Vinculativa relativa ao Processo n.º 2890/2007, sancionado por despacho, de 2012.03.13, 

do Subdirector-Geral, como substituto legal do Director-Geral, em que se refere que « de acordo com o 

nº10 do art. 73º do CIRC, o legislador apenas considera que o regime da neutralidade fiscal não é 

aplicável, quando se conclua que as operações tiveram como principal objectivo ou como um dos 

principais objectivos a evasão fiscal, designadamente quando as operações não foram realizadas por 

razões económicas válidas, procedendo-se, se for caso disso, às correspondentes liquidações adicionais 

de imposto. Quer isto dizer que não é necessário desconsiderarem-se os efeitos da operação, mas apenas 

retirar os benefícios previstos no regime especial. Assim, a medida anti-abuso prevista no nº 10 do artigo 

73º não está sujeita ao procedimento a que se refere o artigo 63º do Código de Procedimento e de Processo 

Tributário. Acresce que, com a Lei nº 64-B/2011, de 30/12, o artigo 63º foi alterado, sendo revogado o seu 

nº 2 e alterado o nº 1, no sentido de ser apenas aplicável na liquidação de tributos com base na disposição 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=61892&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8874142
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/Ficha%20_Doutrin%C3%A1ria-Art_73_CIRC.pdf
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São referidas pelo legislador, com caráter exemplificativo, duas situações em que tal 

poderá suceder: 

i. Quando as sociedades intervenientes não tenham a totalidade dos seus 

rendimentos sujeitos o mesmo regime de tributação em sede de IRC72; 

ii. Quando a operação não tenha sido realizada por razões económicas válidas, 

tais como a reestruturação ou racionalização das atividades das sociedades que 

nelas participam. 

Neste sentido, a cláusula anti abuso visa acautelar a tributação que seria efetivamente 

devida na sequência da desconsideração, para efeitos fiscais, de operações que tenham 

subjacentes motivações predominantemente fiscais, sem o devido substrato económico 

que justifica, neste caso, a previsão de um regime de neutralidade fiscal nas operações de 

permuta. É, como tal, uma norma que pretende atacar situações de evasão fiscal associada 

à reestruturação empresarial, nomeadamente “quando na operação (apesar do 

cumprimento dos requisitos formais) não se mantenha, na realidade, a atividade da 

sociedade, do investimento do sócio ou, sobretudo quando não exista uma real e 

verdadeira reestruturação empresarial”, pelo que se entende que estamos perante um 

“diferimento excessivo da tributação – um abuso de diferimento”73 . 

 
anti-abuso constante do nº 2 do artigo 38º da lei geral tributária. Deste modo, encontra-se prejudicado o 

entendimento vertido na Ficha Doutrinária referente ao Processo nº 771/2002, sobre o mesmo assunto». 
72 Esta especificidade não decorre do artigo 15.º da Diretiva Fusões. Poderá eventualmente suscitar a sua 

aplicação, por exemplo, em operações com sociedades na Zona Franca da Madeira e sociedades com sede 

de Portugal sujeitas ao regime geral de IRC. 

A propósito desta disposição, e no sentido de que o objetivo da mesma consiste em restringir o acesso ao 

regime a entidades que beneficiassem de isenções de natureza subjetiva, totais e permanentes e não a 

sociedades que gozem de isenções objetivas, parciais e/ou temporárias, refere  ANTÓNIO FRANCISCO 

GASPAR LANÇA SCHWALBACH,  in A Neutralidade Fiscal Em Operações Societárias De Reestruturação – 

O Impacto Da Diretiva Comunitária Na Legislação Nacional, Instituto Universitário de Lisboa, 2012, pp. 

65-66, que «Parece-nos que este entendimento será o único capaz de ultrapassar o crivo da jurisprudência 

comunitária relativamente à proporcionalidade exigida para a definição de cláusulas anti- -abuso 

nacionais. Com efeito, não existe qualquer dúvida quanto à intenção do legislador comunitário de excluir 

o acesso ao regime a entidades subjetivamente isentas de imposto, nos termos da alínea c) do artigo 3.º da 

Diretiva. Essa intenção é, aliás, reproduzida pelo legislador nacional na supra referida alínea a) do 

número 7 do artigo 73.º do CIRC.  Motivo pelo qual o TJUE não se poderia pronunciar contra tal 

disposição – não por ir além do necessário para evitar situações abusivas, mas, antes, por estas entidades 

se encontrarem, à partida, excluídas deste regime.» Acrescentando que «De tudo o exposto, resulta que a 

inclusão deste trecho na cláusula anti-abuso é redundante e desnecessária. Com efeito, referindo-se este 

trecho, exclusivamente, a entidades subjetivamente isentas que se encontram, à partida, excluídas do 

regime, não é necessário incluir a participação destas entidades na cláusula anti-abuso.». 
73 Cf. TOMÁS TAVARES, IRC e contabilidade: da realização ao justo valor, Almedina, 2011, pp. 366-

367. 

https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/7170/1/A%20Neutralidade%20Fiscal%20em%20Opera%C3%A7%C3%B5es%20Societ%C3%A1rias%20de%20Reestrutura%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/7170/1/A%20Neutralidade%20Fiscal%20em%20Opera%C3%A7%C3%B5es%20Societ%C3%A1rias%20de%20Reestrutura%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://books.google.pt/books/about/Irc_E_Contabilidade_Da_Realiza%C3%A7ao_Ao_Ju.html?id=G3y6tAEACAAJ&redir_esc=y
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A definição de razões económicas válidas é, em termos práticos, um aspeto fundamental 

na aplicação do regime de neutralidade fiscal numa operação de permuta de partes 

sociais74, sendo, no contexto da aplicação da norma anti abuso, de verificação casuística. 

Não sendo propósito da presente exposição numa análise e comentário detalhado à norma 

anti abuso constante do n.º 10 do artigo 73.º do Código do IRC, importa salientar que, a 

qualquer operação de permuta realizada ao abrigo do regime da neutralidade fiscal deverá 

estar subjacente uma motivação económica. 

Tal poderá suceder, por exemplo, quando uma pessoa singular, detentora da maioria de 

participações no capital social de várias sociedades que lhe conferem a maioria dos 

direitos de voto, pretende centralizar a detenção e gestão das partes sociais em causa. 

Neste tipo de situações, não se deverá entender que a operação é abusiva pelo simples 

facto de, por exemplo poder passar a ser aplicável o regime da participation exemption 

na relação entre sociedades adquiridas e sociedade adquirente, ou ainda de aplicação do 

regime especial de tributação de grupos de sociedades. O que deverá relevar é a existência 

de uma base económica que confira tal racionalidade e substrato à operação, sendo os 

efeitos fiscais da mesma, consequências que daí decorrem, mas que não consistem no 

propósito fundamental da operação75. 

Poderá ainda existir motivação económica válida, por exemplo, quando vários sócios que, 

em conjunto, são detentores da totalidade do capital social e direitos de voto de uma 

determinada sociedade, pretendendo captar um investidor, a quem ponderem alienar a 

totalidade ou parte do capital da sociedade, optem por, através de uma operação de 

permuta realizada ao abrigo do regime da neutralidade fiscal, concentrar as partes sociais 

numa única entidade (sociedade adquirente). Não significa, por isso, que o simples facto 

de, por exemplo, um conjunto de 5 sócios transmitirem as partes sociais de uma sociedade 

para uma única entidade que, uns meses após a realização da permuta fiscalmente neutra, 

aliena, sem mais-valia, o capital da sociedade adquirente, seja uma prática abusiva. Ao 

invés, decorre frequentemente da exigência de investidores que – particularmente em 

 
74 Este conceito tem vindo a ser aprofundado pelo TJUE, designadamente nos Acórdãos Cadbury 

Schweppes (Processo C-196/04, de 12.09.2006); Foggia (Processo C-126/10, de 10.11.2011); Leur Bloem 

(Processo C- 28/95, de 17.07.1997); Kofoed (Processo C-321-05, de 05.07.2007); Zwijnenburg (C-352/08, 

de 20.05.2010). 
75 Cf. A título meramente exemplificativo, Acórdão Eurowings (Processo C-294/97, de 26.10.1999). 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=63874&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8874446
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=113593&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8874463
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=43705&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8874479
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=80973&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8874498
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=44804&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8874514
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situações de transmissão parcial e não total do capital da sociedade adquirida - pretendam 

contratar, e ter como sócio, uma única entidade e não um conjunto diverso de sócios. 

 

11. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS 

Para efeitos de aplicação do regime da neutralidade fiscal a uma operação de permuta de 

partes sociais, deverão ser respeitadas e cumpridas um conjunto de obrigações 

declarativas acessórias76. O cumprimento destas obrigações assume uma grande 

relevância, com vista a assegurar efetivamente a aplicação dos efeitos da neutralidade 

fiscal na operação de permuta (diferimento de tributação na esfera dos sócios da sociedade 

adquirida). 

Como tal: 

1. Deverá ser efetuada comunicação à Autoridade Tributária e Aduaneira da opção 

pela aplicação do regime da neutralidade fiscal, no âmbito de uma permuta de 

partes sociais, por parte da sociedade adquirida quando seja sediada em Portugal, 

e pelos sócios residentes para efeitos fiscais em território nacional.  

2. Deverá ainda feita a integração no processo de documentação fiscal da sociedade 

adquirida: 

2.1.Uma declaração elaborada pelos respetivos sócios que contenha: (i) data, 

identificação da operação e das sociedades intervenientes; (ii) número e 

valor nominal das partes sociais entregues e recebidas; (iii) valor fiscal 

das partes sociais entregues e respetivas datas de aquisição; (iv) valor em 

dinheiro eventualmente recebido; (v) resultado que seria integrado na 

base tributável se não fosse aplicado o regime e demonstração do seu 

cálculo; 

2.2.Declaração da sociedade adquirente de que já detinha, ou passou a deter 

em resultado da permuta de partes sociais, a maioria dos direitos de voto 

da sociedade adquirida; 

2.3.Declaração comprovativa, confirmada e autenticada pelas respetivas 

autoridades fiscais de que se encontram verificados os requisitos para 

aplicação da Diretiva n.º 2009/133/CE, do Conselho, de 19 de outubro, 

 
76 Cf. Nomeadamente, o artigo 78.º do Código do IRC e o artigo 117.º do Código do IRC. 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/irc78.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIRC_2R/Pages/irc117.aspx
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nos casos em que as sociedades adquirente ou adquirida sejam residentes 

noutro Estado membro da União Europeia. 
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12. CONCLUSÃO 

A presente exposição pretende contribuir para a reflexão de um conjunto de aspetos 

relacionados com as operações de permuta de partes sociais realizadas ao abrigo do 

regime da neutralidade fiscal.  

É possível constatar a relevância prática da ponderação conjunta de várias dimensões em 

momento anterior ao da realização deste tipo de operações: nomeadamente, a dimensão 

jurídica e societária, a dimensão contabilística e a dimensão fiscal.  

Na verdade, sendo uma operação que envolve três intervenientes, é igualmente uma 

operação em que os potenciais impactos fiscais podem ocorrer no momento em que a 

permuta é realizada – num cenário de não aplicação do regime da neutralidade – mas 

também em momento posterior, relativamente à operações realizadas com as partes 

sociais da sociedade adquirente entregues aos sócios da sociedade adquirida, bem como 

no âmbito de uma eventual alteração de residência fiscal dos sócios para fora de Portugal. 

Por outro lado, verifica-se igualmente a relevância prática de aspetos que, não colocando 

em causa a aplicabilidade do regime da neutralidade fiscal – nomeadamente o 

reconhecimento de um goodwill na esfera da sociedade adquirente ou a utilização de 

prémio de emissão –, nem tendo natureza e implicações fiscais, podem influenciar 

decisivamente operações societárias posteriores realizadas pela sociedade adquirente, 

com efeitos diretos relativamente aos seus sócios (nomeadamente os ex-sócios da 

sociedade adquirida). Fica, como tal, evidente, que uma operação de permuta ao abrigo 

do regime da neutralidade fiscal tem a potencialidade de colocar importantes restrições 

aos seus intervenientes, se não for devidamente considerada, no momento da respetiva 

conceção, como uma operação pluridimensional.  

É, por isso, da devida conjugação e ponderação das várias dimensões associadas às 

operações de permutas de partes sociais referidas na presente exposição que melhor se 

poderão alcançar os propósitos a elas associados, tanto na perspetiva dos sócios da 

sociedade adquirida (essencialmente quanto a estes), como na perspetiva das sociedades 

adquirida e adquirente. 

 

 


