Classifica,"o: 000.01.09
Seguran~:

I

.AT

; autoridade
tributaria e aduaneira

,

Publica

Processo:

-......

GAB1NETE DO D1RETOR GERAL
~,---

GAB1NETE DO D1RETOR GERAL

Direcao de ServiCos de Imposto sobre 0
Rendimento das Pessoas Coletivas

Regime Especial de Tributacao dos
Grupos de Sociedades (RETGS)

C6digo do Imposto sobre 0 Rendimento das
Pessoas Coletivas (CIRC)
Lei n.o 2/2014, de 16 de janeiro
Lei n.o 82-C/2014, de 31 de dezembro

Artigos 69.°, 69."-A, 70." e 71."

CIRCULAR N° 5/2015
Na sequencia da publica9ao da Lei n.o 2/2014, de 16 de janeiro, que procedeu
a reforma da tributa9ao das sociedades, alterando 0 C6digo do Imposto sobre
o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC), foram introduzidas altera90es
significativas ao regime especial de tributa9ao dos grupos de sociedades
(RETGS).

Razao
das
instru90es

A Lei nO 82-C/2014, de 31 de dezembro, veio, posteriormente, aditar 0 artigo
69°-A ao C6digo do IRC e inserir alguns ajustamentos nesta materia.
Com 0 objetivo de divulgar as caracterlsticas essenciais deste regime e
dissipar eventuais duvidas de interpreta9ao, foi, p~r despacho n.o 39/2015-XIX
de 30 de mart;:o de 2015, do Secretario de Estado dos Assuntos Fiscais,
determinada a emissao dos seguintes esclarecimentos:

Ambito de aplica9ao
1.

0 RETGS e aplicavel, por opt;:ao, aos grupos de sociedades
constituidos com base na relat;:ao de participat;:ao fixada no n.o 2 do
artigo 69.°, que preencham os requisitos constantes dos numeros 2 a 4

Artigo 69.", 2, 5 e

6

do mesmo preceito.
2.

A oP9ao pel a aplicat;:ao do regime deve ser comunicada a Autoridade
Tributaria e Aduaneira (AT) atraves do envio, pela sociedade dominante,
da competente declarat;:ao prevista no artigo 118. ° ate ao fim do 3. °
mes do perlodo de tributa9ao em que se pretende iniciar a aplicat;:ao do
regime.

3.

No que respeita a delimitat;:80 do peri metro do grupo, as alterat;:oes
introduzidas ao artigo 69. ° pela Lei n" 2/2014, de 16 de janeiro, foram
as seguintes:

(i)

Redu9ao do limiar percentual da participa9ao no
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(ii)

(iii)

capital, de 90% para 75% (n.· 2 do art. 69:);
Considerayao, para efeitos de determinayao desta
percentagem, das participayoes detidas indiretamente
atraves de sociedades residentes noutro Estado
membro da Uniao Europeia (UE) ou do Espayo
Economico Europeu (EEE) (alinea b), n.. 5 do mesmo
artigo); e
Clarificayao da possibilidade de obtenyao da
percentagem dos direitos de voto superior a 50% de
forma indireta (n" 6 do mesmo artigo).

Condi!toes de acesso ao RETGS
4.

A Opg80 pelo RETGS a apresentar pela sociedade dominante deve
abranger todas as sociedades do grupo, ou seja, todas as sociedades
nas quais a sociedade dominante detenha pelo menos 75 % do capital,
desde que tal participayao Ihe confira mais de 50 % dos direitos de voto.

5.

Na determinagao daquelas percentagens, quer da participagao no
capital, quer dos direitos de votos, consideram-se as participagoes
detidas por via direta e indireta. No caso em que as participayoes sejam
detidas simultaneamente de forma direta e indireta recorre-se, para 0
calculo das percentagens efetivas, ao metodo da multiplicag80
sucessiva das percentagens de participagao e dos direitos de voto e a
adigao das percentagens de participagao e dos direitos de voto detidos
direta e indiretamente (cf. n.. 6 do art. 69.°).

6.

Em caso de participagoes detidas de forma indireta, apenas sao tidas
em considerag80 as detidas atraves de sociedades intermedias ou
interpostas que sejam:
(i)

Sociedades residentes em territorio portugues que reunam os
requisitos legalmente exigidos para fazer parte do grupo; ou

(ii)

Sociedades residentes noutros Estados membros da UE ou do
EEE, neste ultimo caso, desde que exista obrigagao de
cooperagao administrativa no dominio da fiscalidade
equivalente a aplicada na UE, que sejam detidas, direta ou
indiretamente, em, pelo menos, 75% pela sociedade dominante
atraves de sociedades residentes em Portugal, que reunam os
requisitos para fazer parte do grupo, ou de sociedades
residentes noutros Estados membros da UE ou do EEE.

Artigo 69.·, 2 e 6
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Requisitos exigidos a sociedade dominante e as sociedades dominadas
7.

Devem estar verificados, relativamente a todas as sociedades do grupo,
cumulativamente, os seguintes requisitos:
(i)

A sede e a direcvao efetiva devem situar-se em
territ6rio portugues;

(ii)

A totalidade dos rendimentos deve estar sujeita ao
regime geral de tributavao em IRC e a taxa normal
mais elevada;

(iii)

A forma juridica assumida deve ser a de sociedades
por quotas, an6nima ou em comandita por aC90es,
salvo quando se tratem de entidades publicas
empresariais que satisfa9am os requisitos relativos a
qualidade de sociedade dominante exigidos pelo

Artigo 69.°, 3 e
13

presente regime.
8.

Alem disso, a sociedade dominante:
(i)

Nao pode ser considerada dominada de nenhuma
outra sociedade residente em territ6rio portuguss que
reuna os requisitos para ser qualificada como
dominante;

(ii)

Nao pode ter renunciado a aplicavao do regime nos
tres anos anteriores, com referencia a data em que se
inicia a aplica9ao do regime; e

(iii)

Deve deter a participa9ao nas sociedades dominadas
M mais de 1 ano, com referencia a data em que se
inicia a aplicavao do regime, salvo quando se trate de
sociedades constituidas M menos de um ano pela
sociedade dominante ou por uma sociedade dominada
que integre 0 grupo, neste caso desde que 0 nivel de
participa9ao legalmente exigido seja detido desde a
sua constitui9ao.

9.

Por outro lado, constituem factos impeditivos da inclusao de sociedades
no grupo, na qualidade de sociedade dominante ou dominada, tanto no

Artigo 69.°, 4

inicio como no decorrer da aplica9ao do regime:
(i)

A inatividade h<l mais de um ano ou a entrada em
dissolu9ao;

(ii)

CirlXl2015
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prosseguimento da ae9ao;
(iii)

0 apuramento de prejuizos fiseais nos tres exereicios
anteriores ao do inleio da aplica9ao do regime, salvo,
no caso das sociedades dominadas, se a participa9ao
ja for detida pela sociedade dominante h8 mais de dois
anos;

(iv)

A sujei9ao a uma taxa de IRC inferior a taxa normal
mais elevada, quando nao renunciem a sua aplica9ao;

(v)

A ad09ao de um periodo de tributa9ao nao coincidente
com 0 da sociedade dominante;

(vi)

A nao ad09ao da forma jurldica de sociedade por
quotas, sociedade an6nima ou sociedade em
comandita por a90es, salvo quando se tratem de
entidades publicas empresariais que satisfa9am os
requisitos relativos a qualidade de sociedade
dominante exigidos pelo presente regime.

Altera!;oes na composi!;ao do grupo
10. 0 cumprimento das obriga90es, seja de eomunica9ao das oP90es ou da
renuncia a aplica9ao do regime, seja da apresenta9ao da declara9ao
peri6dica de rendimentos e de pagamento do imposto, compete as
sociedades dominantes que, assim, desempenham um papel
determinante na aplica9ao do RETGS.

Artigo 69.·, 7 e

10

11. As altera90es na composi9ao do grupo, nomeadamente a inclusao de
novas sociedades, a saida de sociedades dominadas ou as altera90es
resultantes de fusoes ou cisoes, devem ser comunicadas, pela
sociedade dominante, atraves da competente declara9ao prevista no
artigo 118.
0

:

(i)

No caso de entrada de novas sociedades no grupo
que satisfa9am os requisitos legalmente exigidos, ate
ao fim do 3. 0 mes do periodo de tributa9ao em que a
inclusao tera lugar,

(Ii)

No easo de oP9ao da nova sociedade dominante pela
continuidade da apliea9ao do RETGS, nos termos do
n.· 10 do artigo 69.· (cf. pontos 15 e seguintes) e

(iii)

No easo de saida ou outras altera90es decorrentes de
fusoes ou cisoes, ate ao fim do 3. mes do periodo de
tributa9ao seguinte aquele em que 0 facto ocorra,
exceto se houver cessa9ao de sociedades do grupo,
0
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caso em que a comunicac;:ao s6 tem lugar se nao se
verificar a dispensa prevista no n.· 7 do artigo 118.·,
devendo ser feita no prazo previsto no n.· 6 do mesmo
artigo.

12. Em resultado das alterac;:oes introduzidas ao RETGS, a falta de
apresentac;:ao da declarac;:ao de alterac;:oes deixou de ter como efeito a
cessac;:ao do regime, tendo sido criada uma sanc;:ao, prevista no n.· 8 do
artigo 117.0 do RGIT, para a falta de apresentac;:ao, ou de apresentac;:ao
fora do prazo legal, das declarac;:6es previstas nas alineas b) e d) do n.·
7, do artigo 69. do CIRC.
0

Causas de cessa!;lio do RETGS
13. Com as alterac;:6es introduzidas ao n.· 8 do artigo 69." pela Lei

n."2/2014, a aplicac;:ao do RETGS cessa nas seguintes situac;:6es:
(i)

Renuncia a aplicac;:ao do regime nos termos do n." 7
do artigo 69,"; ou

(ii)

Nao verificac;:ao pela sociedade dominante de algum

Artigo 69", 8

dos requisitos referidos no n." 3 do artigo 69.", ou
verificac;:ao relativamente a essa sociedade de alguma
das situac;:6es referidas nas alineas a), b), d) ou g) do
n." 4 do mesmo artigo; ou
(iii)

Determinac;:ao do lucro tributavel de qualquer das
sociedades do grupo com recurso a aplicac;:ao de
metodos indiretos; ou

(iv)

Quando a sociedade dominante passe a ser dominada
de outra que reuna os requisitos para ser considerada
dominante e nao seja exercida a opc;:ao pela
continuidade da aplicac;:ao do regime nos termos do n."

10 do artigo 69. o.

14. Os efeitos da cessac;:ao da aplicac;:ao do RETGS reportam-se ao final do
periodo de tributac;:ao anterior aquele em que seja comunicada a
renuncia a aplicac;:ao no presente regime nos termos e prazos previstos
no n." 7 do artigo 69." ou ao final do periodo de tributac;:ao anterior ao da
verificac;:ao de qualquer das causas enunciadas no n." 8, devendo, neste
caso, a declarac;:ao prevista no artigo 118. 0 ser apresentada ate ao final

CirlXl2015

5/14

I

'·AT

autoridade
tributaria e aduaneira "-_..- .. ",

GABINETE DO DIRETOR GERAL
GABINETE DO DIRETOR GERAL

do 3. ° mE!s do periodo de tributa<;ao seguinte.

Aplica!tao do n.O 10 do artigo 69. 0 e consequencias da nao op!tao pela
continuidade da aplicagao do RETGS

15. 0 n.o 10 do artigo 69.° contempla a situa<;ao da substituic;:ao da
sociedade dominante de um grupo de sociedades, nos casos em que

Artigo 69.°,10

esta passe a ser considerada dominada de uma outra sociedade
residente em territ6rio portuguE!s, cabendo a esta ultima, para que se
mantenha a aplicac;:ao do RETGS com a inclusao da nova sociedade
dominante, exercer a sua opc;:ao pela continuidade do regime atraves da
comunicac;:ao

a AT prevista neste numero.

16. Esta comunicac;:ao deve ser apresentada ate ao fim do 3.° mes do
periodo de tributac;:ao seguinte

a data

em que se verifique esse facto.

Uma vez que 0 facto se verifica na data em que a sociedade e detida ha
mais de um ano, a comunicac;:ao deve ser efetuada tendo em conta essa
data.

17. 0 efeito desta comunicac;:ao e 0 de evitar que ocorra a cessac;:ao da
aplicac;:ao do regime ao grupo cuja sociedade dominante passou a ser
considerada dominada de outra sociedade, desde que, naturalmente, se
mostrem preenchidos os requisitos previstos nos numeros 3 e 4 do
artigo 69.°, com a excec;:ao do disposto na allnea c) do n.o 4 deste artigo.

18. A opc;:ao pela continuidade do grupo ao abrigo do n.o 10 do artigo 69.°
determina a comunica<;ao da inclusao da nova sociedade dominante
atraves da declarac;:ao prevista no artigo 118. o.
19. Nos casos em que a nova sociedade dominante seja considerada
dominante de um outr~ grupo de sociedades, a opc;:ao pel a continuidade
do grupo adquirido ao abrigo do n.o 10 do artigo 69.° exige ainda a
comunicac;:ao de alterac;:6es na composic;:ao do grupo, nos termos da
subalinea 1) da allnea b) do n.o 7 do mesmo artigo, relativamente

a

inclusao, no grupo "adquirido", das sociedades pertencentes ao grupo
da nova sociedade dominante.

______1
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Determina~iio

do lucro tributavel do grupo

20. No ambito do RETGS, 0 lucro tributavel do grupo e calculado pela
sociedade dominante, atraves da soma algebrica dos lucros tributaveis

Artigo 70.°, 1

e dos prejurzos fiscais apurados nas declaragoes peri6dicas individuais
de cada uma das sociedades pertencentes ao grupo.

21. Com a alterag80 ao n.o 1 do artigo 70.° introduzida pela Lei n.o 2/2014,
passou a prever-se que este resultado possa ser ajustado do efeito
resultante da aplica9aO da opgao prevista no n.o 5 do artigo 67.°, nos
termos do qual e concedida

a sociedade

dominante a faculdade de

optar pela aplica980 do regime de limitagao a dedutibilidade de gastos
de financiamento aos gastos de financiamento liquidos do grupo.

22. Relativamente a este regime, deverao aplicar-se as regras gerais do
artigo 67. ° para efeitos do apuramento do lucro tributavel de cada uma
das sociedades pertencentes ao grupo. Exercida a opgao prevista no n.o
5 do artigo 67.°, nos termos e prazos previstos no n.o 7 do mesmo
artigo, devera ainda haver lugar, sendo caso disso,

a corregao do lucro

tributavel do grupo do efeito da aplicagao da OP980 al prevista.

23. Nos termos do n.o 5 do artigo 67.°, 0 limite para a dedutibilidade dos
gastos de financiamento liquidos corresponde ao valor previsto na
alinea a) do n.o 1 deste artigo, independentemente do numero de
sociedades pertencentes ao grupo ou, quando superior, ao previsto na
alinea b) do mesmo numero, calculado com base na soma algebrica dos
resultados antes de depreciagoes, amortizagoes, gastos de
financiamento liquidos e impostos apurados nos termos deste artigo
pel as sociedades que 0 compoem.

Regime de

dedu~iio

dos prejuizos fiscais no ambito da

aplica~iio

do

RETGS

AI Regras gerais (n. 0 1 do artigo 71. 0)
24. Durante a aplicagao do RETGS mantem-se a exigencia de segregagao
dos prejulzos fiscais apurados pelas sociedades:
(i)

CirlXl2015
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tributavel do grupo ate ao limite do lucro tributavel das
sociedades a que respeitam (cf., alfnea a) do n.o 1 do
artigo 71.°); e
(ii)

Durante a aplica9ao do regime, os quais, sendo
prejufzos fiscais do grupo, s6 pod em ser deduzidos
aos lucros tributaveis do grupo (cf. alinea b) do n.01 do
artigo 71.°).

25. Uma vez terminada a aplica9ao do regime, seja por renllncia, seja por
verifica9ao de outra causa de cessa9ao, ou quando 0 mesmo deixe de
ser aplicado a uma sociedade do grupo extingue-se 0 direito a dedu9ao
dos prejuizos fiscais ou da quota-parte dos prejuizos, respetivamente,
verificados durante os perfodos de tributa9ao em que se aplicou 0
regime, apenas se mantendo 0 direito a dedu9ao dos prejufzos fiscais
verificados em period os de tributa9ao anteriores ao do inicio de
aplica9ao do regime, na parte que ainda nao tiverem sido deduzidos.

8) Em caso de altera!;oes

a composi!;ao do grupo por motivo de fusao

26. 0 n.o 2 do artigo 71.° contempla um conjunto de regras especiais em
materia de dedu9ao de prejuizos fiscais nas situa90es de altera90es a
composigao do grupo por motivo de fusao a qual seja aplicado 0 regime
de neutralidade estabelecido no artigo 74.":
(i)

Entre sociedades que ja integravam 0 peri metro do
grupo, caso em que os prejuizos fiscais das
sociedades fundidas anteriores ao inicio da aplica9ao
do regime podem ser deduzidos ao lucro tributavel do
grupo ate ao limite do lucro tributavel da nova
sociedade ou da sociedade incorporante, nos termos e
condi90es previstos no artigo 75.°, podendo os
prejuizos apurados no ~mbito do grupo ser deduzidos
ao lucro tributavel do grupo sem qualquer limita9ao;

(ii)

Entre sociedades que ja integravam 0 peri metro do
grupo e sociedades fora do grupo, que sao
incorporadas pel as primeiras, caso em que os
prejufzos fiscais das sociedades incorporadas
anteriores ao inicio da aplica9ao do regime podem ser
deduzidos ao lucro tributavel do grupo ate ao limite do
lucro tributavel da sociedade incorporante, nos termos
e condi90es previstos no artigo 75.".

Artigo 71,°, 2

------~
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C) Quando a sociedade dominante de um grupo passar a ser considerada
dominada por uma outra sociedade
C.1) No caso de op!fao pela continuidade do grupo "adquirido" nos
termos do n,010 do artigo 69.0
em que seja exercida a op~ao pel a continuidade da
aplica~ao do RETGS prevista no n.· 10 do artigo 69.',0 n.· 3 do artigo
71." possibilita a manuten~ao do direito a dedu~ao dos prejuizos fiscais
do grupo "adquirido" verificados durante os period os de tributa~ao
anteriores, em casos de reconhecido interesse econ6mico e desde que
seja obtida autoriza~ao do membro do Governo responsavel pela area
das finan~as.

27. Nas

situa~oes

Artigo 71.·, 3

28. Para este efeito, deve ser apresentado um requerimento junto da AT, no
prazo previsto no n." 10 do artigo 69." para a comunica~ao daquela
op~ao.

29. 0 n." 3 do artigo 71: nao abrange os prejuizos fiscais da nova
sociedade dominante, apurados nos periodos de tributa~ao anteriores
ao infcio da aplica~ao do RETGS ao novo grupo, sendo aplicavel,
quanta a estes, a regra instituida na alinea a) do n." 1 deste artigo.

C.2) No caso de a sociedade dominante passar a ser considerada
dominada por uma sociedade dominante de outro grupo

30. Os ntlmeros 4 e 5 do artigo 71." regulam 0 regime aplicavel aos

prejuizos fiscais verificados, no ambito da aplica~ao do RETGS, em
grupos pre-existentes em que a sociedade dominante de um dos grupos
adquire 0 domlnio da sociedade dominante do outro grupo.

C.2,1) Op!fao pela continuidade do grupo "adquirido"
31. 0 n." 4 do artigo 71." abrange os casos em que a sociedade dominante
de um grupo de sociedades (nova sociedade dominante) adquire 0
dominio de uma sociedade dominante de um outro grupo de sociedades
(anterior sociedade dominante) e a nova sociedade dominante opte pela
continuidade da aplica~ao do RETGS, nos termos do n." 10 do artigo
69.", isto e, pel a continuidade do grupo "adquirido".

Artigo 71.0, 4

32. Neste caso, as quotas-partes dos prejuizos fiscais do grupo imputaveis
as sociedades do grupo da nova sociedade dominante (e que venham a
integrar 0 grupo da anterior sociedade dominante, isto e, 0 grupo
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"adquirido"), incluindo as referentes aos preJUIzos fiscais da nova
sociedade dominante, sao dedutiveis ate ao limite do lucro tributavel da
sociedade a que respeitam, como se se tratassem de prejuizos
individuais, nos termos da alinea a) do n. ° 1 do artigo 71.°, desde que
seja obtida a respetiva autorizac;:ao e reconhecido 0 interesse
econ6mico, pelo membro do Governo responsavel pela area das
financ;:as, mediante requerimento a apresentar a AT, no mesmo prazo
previsto para a comunicac;:ao da opc;:ao, ou seja, ate ao fim do 3° mes do
periodo de tributac;:ao seguinte a data em que se verifique aquele facto
(que, como atras se referiu, deve entender-se como a data em que a
sociedade passa a ser detida ha mais de um ano)
33. Permite-se, assim, que os prejuizos fiscais do grupo que cessa (0
anterior grupo da nova sociedade dominante) sejam imputados as
sociedades que integravam este grupo e,

desde que obtida a

autorizac;:ao prevista no n.o 4 do artigo 71.°, deduzidos, como se fossem
prejuizos fiscais individuais.
34. Relativamente aos prejuizos fiscais do grupo da anterior sociedade
dominante (grupo "adquirido") verificados durante os period os de
tributac;:ao anteriores em que 0 regime se aplicou, estes pod em ser
deduzidos ao lucro tributavel do grupo, obtida a autorizac;:ao a que se
refere 0 n.O 3 do artigo 71.°

C.2.2) Opc;:ao pela continuidade do grupo da nova sociedade dominante
35. 0 n.o 5 do artigo 71.° abrange os casas em que a sociedade dominante
de um grupo de sociedades (nova sociedade dominante) adquire 0
dominio de uma sociedade dominante de um outro grupo de sociedades

Artigo 71.°, 5

(anterior sociedade dominante) optando pela manutenc;:ao do seu
pr6prio grupo.
36. Nestas situac;:5es, as sociedades pertencentes ao grupo da anterior
sociedade dominante (grupo "adquirido"), que verifiquem os requisitos
legalmente exigidos, sao incluidas no grupo da nova sociedade
dominante, devendo esta comunicar essa alterac;:ao na composic;:ao do
grupo nos termos da subalinea 1) da alinea b) do n.o 7 do artigo 69.°.
37. As quotas-partes dos prejuizos fiscais imputaveis as sociedades do
grupo "adquirido" que integrem 0 grupo da nova sociedade dominante,
sao dedutlveis nos termos da allnea a) do n.o 1 do artigo 71.° como se
se tratassem de prejuizos fiscais individuais, permitindo-se, nesta
medida, a dedutibilidade dos prejuizos fiscais do grupo adquirido aos
lucros tributaveis do grupo da nova sociedade dominante.

CirlXl2015
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38. Por

outr~

lado, os prejuizos fiscais do grupo que se mantem (grupo

"adquirente") continuam a ser dedutiveis como prejuizos pr6prios no
ambito do grupo.
39. A remissao do n' 5 do artigo 71.° para 0 artigo 52.' deve ser entendida
em toda a sua extensao, pelo que as sociedades do grupo da anterior
sociedade dominante ficam sujeitas a limita«ao prevista n. ° 8 do artigo
52.°, quando aplicavel, e a possibilidade da sua derroga«ao mediante a
autoriza«ao a que se refere 0 n.o 12 do artigo 52.°, devendo, neste caso,
o prazo de 30 dias al previsto ser contado a partir do inicio do perlodo
de tributa«ao em que deva ser efetuada a inclusao das sociedades
pertencentes ao grupo da anterior sociedade dominante no grupo da
nova sociedade dominante.

E)
Quando duas ou mais sociedades dominantes passam,
simultaneamente, a ser consideradas dominadas por uma outra
sociedade
40. Nos casos em que duas ou mais sociedades dominantes de grupos de
sociedades (grupos "adquiridos") venham a ser, simultaneamente,
consideradas dominadas de uma nova sociedade que reuna os
requisitos, com exce«ao do previsto na alinea c) do n.O 4 do artigo 69.°,
para ser qualificada como dominante, esta podera optar, nos termos do
n.o 10 do artigo 69.°, pela continuidade da aplica«ao do regime especial
de tributa«ao dos grupos de sociedades de urn dos grupos "adquiridos",
devendo comunicar, nos termos da subalinea 1) da alinea b) do n.o 7 do
artigo 69.°, a inclusao, neste, das entidades pertencentes ao outro ou
outros grupos "adquiridos".
41. Relativamente aos prejuizos fiscais dos grupos "adquiridos" durante os
period os de tributa«ao anteriores em que 0 regime se aplicou, devera
aplicar-se 0 disposto no n.o 3 do artigo 71.° aos prejulzos fiscais do
grupo relativamente ao qual foi exercida a op«ao prevista do n.o 10 do
artigo 69.° e 0 disposto no n.o 5 do artigo 71.° aos prejuizos fiscais do
outr~

ou outros grupos adquiridos,

42. Uma vez que

0

n.o 3 do artigo 71.' nao abrange os prejuizos fiscais da

nova sociedade dominante, apurados nos periodos de tributa«ao
anteriores ao inicio da aplica«ao do RETGS ao novo grupo, e aplicavel,
quanto a estes, a regra instituida na allnea a) do n.o 1 deste artigo.
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Calculo dos pagamentos por conta quando uma sociedade adquire 0
dominio de uma sociedade dominante de um grupo de sociedades

43. Quando uma sociedade adquira 0 dominio de uma sociedade
dominante de um grupo de sociedades, os pagamentos por conta

Artigo 105.°

relativos ao primeiro periodo de tributayao em que as sociedades do
grupo da anterior sociedade dominante sejam inclufdas no grupo da
nova dominante sao calculados nos termos do n.o 1 do artigo 105.° com
base na soma do imposto liquidado a nova sociedade dominante, ou ao
respetivo grupo, e ao grupo da anterior sociedade dominante,
relativamente ao perfodo de tributayao imediatamente anterior.

Sociedade dominante com sede ou dire9lio efetiva noutro Estado membro
da Unilio Europeia (UE) ou do Espa90 Economico Europeu (EEE)

44. Atraves da Lei n.o 82-C/2014, de 31 de dezembro, foi aditado ao C6digo
do IRC um artigo 69. 0 -A, que, na esteira da jurisprudencia recente do
Tribunal de Justiya da Uniao Europeia, estendeu 0 RETGS aos grupos
de sociedades relativamente aos quais se verifiquem as condiyoes ja
previstas nos numeros 2 e 3 do artigo 69.°, mas em que a sociedade
dominante pode ser residente de um Estado membro da Uniao Europeia
ou do Espayo Econ6mico Europeu que esteja vinculado a cooperayao
administrativa no domfnio da fiscalidade equivalente a estabelecida no
ambito da Uniao Europeia.

A) Sociedade Dominante

45. 0 conceito de sociedade dominante abrange tanto as participayoes
diretas como as participayoes indiretas (cf. n.o 2 do artigo 69.° do
C6digo do IRC, aplicavel aos novos grupos por forya do disposto no
corpo do n.o 1 do artigo 69. 0 -A do mesmo C6digo).
46. A allnea c) do n.o 1 do artigo 69. 0 -A do C6digo do IRC estipula que a
sociedade dominante nao pode ser considerada, nos termos do artigo
69.° do mesmo C6digo, dominada de nenhuma outra quando esta outra
seja residente em territ6rio portugues.
47. Nao e porem exigido que a sociedade dominante residente na UE ou
no EEE nao seja considerada dominada por nenhuma outra sociedade
tambem residente noutro Estado membro da UE ou do EEE, pelo que e
possivel optar pela aplicayao do RETGS, relativamente a um grupo de
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sociedades cuja sociedade dominante residente noutro Estado membro
da UE ou do EEE seja considerada dominada de uma outra sociedade
nao residente em territ6rio portugues, ainda que esta sociedade possa
ser considerada dominante, nos termos do n. ° 1 do artigo 69. 0 -A, de
outras sociedades residentes em territ6rio portugues.

B) Grupos preexistentes

48. Sendo 0 regime previsto no artigo 69. oA do C6digo do IRC um regime
opcional, pode manter-se a aplicac;:ao do RETGS aos grupos
preexistentes, ainda que se verifique que existe uma sociedade
residente noutro Estado membro da UE ou do EEE que preencha as
condic;:oes necessarias para ser considerada dominante de um grupo de
sociedades residentes em territ6rio portugues mais alargado, nos
termos do n.o 1 daquele artigo.
49. Pretendendo, no entanto, a aplicac;:ao do RETGS ao grupo formado nos
termos desta

nova regra, a sociedade com sede e direc;:ao efetiva em

territ6rio portugues, pertencente ao grupo, designada para assumir a
responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigac;:oes que
incumbem a sociedade dominante, deve manifesta-Io atraves de uma
declarac;:ao de opc;:ao pelo regime, prevista na alinea a) do n. ° 7 do
artigo 69.° do C6digo do IRC, a apresentar ate ao fim do 3.° mes do
periodo de tributac;:ao em que se pretende iniciar a aplicac;:ao.
50. Nos casos em que uma sociedade venha, nos termos do n.o 1 do artigo
69. 0 -A, a ser considerada dominante de duas ou mais sociedades
dominantes de grupos de sociedades, aquela pode optar, nos termos do
n.o 10 do artigo 69.° (aplicavel por via do n.o 5 do artigo 69. 0 -A), e
atraves do procedimento estabelecido no n. ° 3 do mesmo artigo, pela
continuidade da aplicac;:ao do RETGS a qualquer um dos grupos preexistentes, devendo comunicar, nos termos da subalinea 1) da alinea b)
do n.o 7 do artigo 69.°, a inclusao, neste, das entidades pertencentes ao
outro ou outros grupos pre-existentes.
51. Nos casos em que a sociedade dominante possua um estabelecimento
estavel em territ6rio portugues atraves do qual sejam detidas as
participac;:oes nas sociedades dominadas e a este que compete assumir
a responsabilidade pelo cumprimento das obrigac;:oes que incumbem a
sociedade dominante nos termos do C6digo do IRC.
52. 0 exercicio da opc;:ao prevista no n.o 1 do artigo 69. 0 -A implica a
obrigatoriedade de aplicac;:ao do RETGS relativamente a todas as
sociedades dominadas com sede ou direc;:ao efetiva em territ6rio
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portugues que reunam as

condi~6es

respetivas, bern como, quando

aplicavel, ao estabelecimento estavel da sociedade dominante situado
neste territ6rio atraves do qual sejam detidas as

participa~6es.

53. Relativamente aos prejuizos fiscais dos grupos pre-existentes
verificados durante os periodos de tributa~ao anteriores em que 0
regime se aplicou, e aplicavel 0 disposto no n.o 3 do artigo 71.0 aos
prejulzos fiscais do grupo relativamente ao qual seja exercida a op~ao
prevista do n.o 10 do artigo 69. 0 e 0 disposto no n.o 5 do artigo 71.0 aos
prejuizos fiscais do outro ou outros grupos adquiridos.

Anexo

Em anexo a presente circular apresentam-se exemplos praticos da
do disposto nos numeros 4 e 5 do artigo 71.0 do CIRC.

Autoridade Tributaria e Aduaneira, 31 de

mar~o

aplica~ao

de 2015

A Diretora Geral

CirlX12015

14/14

ANEXO
Exemplos da

aplica~ao

do disposto nos numeros 4 e 5 do artigo 71.Q do CIRC

APLlCAC;AO DO DISPOSTO NOS NUMEROS 4 E 5 DO ARTIGO 71.g DO CIRC
EXEMPLOS
1.

DADOS:

•

No perfodo N a sociedade dominante do Grupo A (sociedade A1) adquire 0 domfnio
fiscal da sociedade dominante do grupo B (sociedade B1);

•

Os resultados fiscais apurados pelos do is grupos nos perfodos anteriores ao da
altera~ao

do domfnio foram os que constam do quadro infra.

GRUPOA
N-3
N-2
-50,00
-100,00

A1
A2
A3

100,00
-100,00

LTG
PFR

-50,00
-50,00

N-1
100,00 B1

50,00
-150,00
-200,00

100,00 B2

-250,00

-137,50 PFR

-50,00 B3
150,00 LTG

GRUPOB
N-3
N-2
150,00
200,00
-150,00
-100,00
-50,00

-50,00

50,00
0,00

-50,00
-50,00

N-l
-100,00
200,00
-150,00
-50,00
-100,00

Notas:

2.

•

LTG:;:; Luera Tributavel do Grupo

•

PFR = Prejuizos fiseais a reportar para as perfodos de tributa!;ao seguintes

•

0 montante de prejuizos fiseais deduzidos pelo Grupo A no perfodo N-l foi 112,50 (= 150 *0,75)

EXEMPLO 1: A NOVA SOCIEDADE DOMINANTE OPTA PELA CONTINUIDADE DE
APLlCAC;AO DO RETGS AO GRUPO B, SENDO APLICAvEL 0 N.g 4 DO ARTIGO 71.g DO CIRC

Nesta situa~ao

0

Grupo B mantem

0

direito ao reporte dos prejufzos gerados nos perfodos

anteriores ao da altera~ao da sociedade dominante e, relativamente as quotas-partes dos
prejufzos do Grupo A imputaveis as sociedades que 0 integravam (A1, A2 e A3), as mesmas
serao dedutfveis como prejufzos individuais ao lucro tributavel do Grupo Bate ao limite do
lucro tributavel de cada uma dessas sociedades, obtida que seja a autoriza~ao da AT.
2.1

DETERMINA<;:AO DAS QUOTAS-PARTES DOS PREJUIZOS FlSCAIS DO GRUPO A IMPUTAvEIS A
CADA UMA DAS RESPETIVAS SOCIEDADES

QUOTAS-PARTES DOS PF DO GRUPO A
N-2
N-l
N-3
-55,00
0,00
0,00
A1
0,00
0,00
0,00
A2
-82,50
0,00
0,00
A3
-137,50
0,00
0,00
Total PF

Os prejufzos fiscais reportaveis do Grupo A ascendem a 137,50 e respeitam ao
perfodo N-2 (uma vez que 0 prejufzo de 50,00 respeitante ao perfodo N-3 foi
integralmente deduzido ao lucro tributavel do grupo apurado no perfodo N-1).
Assim, as quotas-partes dos prejufzos foram determinadas da seguinte forma:

2.2.

•

Quota-parte de Al = [-100/(-100+-150)]*137,50;

•

Quota-parte de A2 = 0 (esta sociedade registou lucra tributavel no perfodo
N-2)

•

Quota-parte de A3 = [-150/(-100+-150)]*137,50.

DEDuc;:iio DE PREJUfZOS FlSCAIS NO AMBITO DO GRUPO B APOS A ALTERAc;:iio DA
SOCIEDADE DOMINANTE

RESULTADOS FISCAIS DO GRUPO B APOS A
ALTERAC;AO DA SOCIEDADE DOMINANTE
N
-100,00

N+l
-50,00

N+2
100,00

150,00

100,00

B2

50,00

B3
A2

150,00
-50,00

100,00
100,00
-50,00

40,00
-150,00

A3

-100,00

50,00

-50,00

LTG

100,00
70,00
-167,50

250,00

60,00
42,00
-45,50

Al
B1

PF DED'
PF REP'*

80,00
-87,50

-20,00
140,00

Notas:

* PF OED = PrejuizQs fiscais de periodos anteriores deduzidos no periodo
** PF REP = Prejuizos fiscais a reportar para as periodos de tributa!;ao seguintes
Constata-se, assim, que em termos de dedu~ao de prejufzos fiscais no ambito do
Grupo B e apos altera~ao da sociedade dominante:
•

No perfodo N

e deduzido 0

montante de 70,00 (70% do Luera Tributavel do

Grupo) do Grupo B, correspondendo 50,00 ao perfodo N-2 e 20,00 ao
perfodo N-1. Relativamente aos prejufzos individuais das sociedades Al e A3
correspondentes as quotas- partes dos prejufzos do anterior grupo A, embora
respeitando ao perfodo N-2 nao sao objeto de qualquer dedu~ao uma vez
que no perfodo N estas duas sociedades registam prejufzo fiscal;

•

No periodo N+l, apesar de

0

limite da

dedu~ao

(175) ser superior ao total

dos prejuizos a reportar dos periodos anteriores (167,5), a
prejuizos

e de

dedu~ao

de

apenas 80,00, correspondentes 30,00 ao remanescente dos

prejuizos do Grupo B relativos ao periodo N-l e 50,00 aos prejuizos
individuais (quota-parte do grupo A) da sociedade A3 relativos ao periodo N2 (embora esta sociedade tenha prejuizos individuais reportaveis superiores
a dedu~ao esta limitada ao respetivo lucro tributavel do periodo);

•

No periodo N+2 foi deduzido

0

montante de 42,00 correspondente a

prejuizos individuais da sociedade Ai e relativos ao periodo N-2. Neste caso,
embora esta sociedade tenha gerado no periodo N+2 um valor de lucro
tributavel superior ao dos seus prejuizos, 0 mesmo sucedendo com 0 lucro
tributavel do grupo do mesmo perfodo, a

dedu~ao

corresponde a 70% do

valor deste ultimo

3.

EXEMPLO 2: A NOVA SOCIEDADE DOMINANTE OPTA PELA CONTINUIDADE DE
APLlCA«;'&'O DO RETGS AO GRUPO A, SENDO APLICAvEL 0 N.g 5 DO ARTIGO 71.g DO
CIRC

3.1

DETERMINAt;AO DAS QUOTAS-PARTES DOS PREJUIZOS FlSCAIS DO GRUPO B IMPUTAvEIS A
CADA UMA DAS RESPETIVAS SOCIEDADES

QUOTAS-PARTES DOS PF DO GRUPO B
N-2
N-l
N-3
Bl
B2
B3

0,00
0,00
0,00

PFR

0,00

0,00
-37,50
-12,50
-50,00

-20,00
0,00
-30,00
-50,00

Os prejuizos fiscais reportaveis do Grupo B ascendem a 100,00 e respeitam 50,00
ao per(odo N-2 e 50,00 ao periodo N-l.
Assim, as quotas-partes dos prejuizos foram determinadas da seguinte forma:
•

Quota-parte de B1:
- N-3 e N-2 =0 , uma vez que nestes periodos esta sociedade registou
lucro tributavel;
- N-l = [-100/(-100+-150)]*50;

•

Quota-parte de 82:

- N-3 = 0, uma vez que, nao obstante esta sociedade ter registado prejufzo
fiscal neste perfodo,

0

mesmo foi integralmente absorvido pelo lucro

tributavel do grupo desse perfodo;
- N-2 =[-150/(-150+-50)]*50;
- N-1 = 0, uma vez que nestes perfodos esta sociedade registou lucro
tributavel;

•

Quota-parte de 83:

- N-3 = 0, uma vez que, nao obstante esta sociedade ter registado prejufzo
fiscal neste perfodo,

0

mesmo foi integralmente absorvido pelo lucro

tributavel do grupo de sse perfodo;
- N-2 =[-50/(-150+-50)]*50;
- N-1 =[-150/(-100+-150)]*50.

3.2.

DEDU<;AO DOS PREJufzoS FISCAIS NO AMBITO DO GRUPO A APOS A INCLUSAO NO MESMO
DAS SOCIEDADES QUE INTEGRAVAM 0 ANTERIOR GRUPO B

LTG
PF DED *
PF REP **

Notas:
'" PF OED = Prejuizos fiscais de periodos anteriores deduzidos no periodo

** PF REP =Prejufzos fiscais a reportar para as periodos de tributac:;ao seguintes

Assim, em termos de

dedu~ao

de prejufzos fiseais no ambito do Grupo A ap6s a

inclusao das sociedades perteneentes ao anterior Grupo B, os montantes sao os
seguintes:
•

No perfodo N e deduzido 0 montante de 70,00 (70% do Luero Tributavel do
Grupo), eorrespondendo 37,50 a prejufzos individuais (quota-parte do Grupo
B) da sociedade B2 e relativos ao perfodo N-2, 12,50 a prejufzos individuais
da soeiedade B3 referentes ao mesmo perfodo e 20,00 a prejufzos do grupo,
tambem do perfodo N-2 (refira-se que a utiliza~ao da totalidade dos prejufzos
fiseais individuais das sociedades B2 e B3 previamente

a dedu~ao

dos do

grupo, referentes ao mesmo perfodo, e meramente opcional, uma vez que a
uniea prioridade estabelecida pela lei respeita

a antiguidade

dos prejufzos

fiseais);

•

No perfodo N+l e deduzida a totalidade dos prejufzos remaneseentes
(167,50), quer os do Grupo A, quer os individuais (quotas-partes do Grupo B)
das soeiedades B1, B2 e B3, uma vez que

0

respetivo montante e inferior a

70% do Luero Tributavel do Grupo daquele perfodo e aquelas tres sociedades
registam, tambem no mesmo perfodo, lueros tributaveis de valor superior ao
dos respetivos prejufzos individuais.

