
 

 

N/Ref. 26/14                               Angra do Heroísmo, Fevereiro de 2014 

 
Assunto: REFORMA DO IRC.  
 
Caro Associado, 
 

Leva-se ao seu conhecimento, a publicação da Lei n.º 2/2014, de 16 de janeiro, que vem 

proceder à reforma da tributação das sociedades, alterando o Código do Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442 -B/88, de 30 de 

novembro, o Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de Setembro, e o Código do Imposto 

sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442 -A/88, de 30 

de novembro. 

 

Fique a par das alterações mais importantes que a Reforma do IRC veio introduzir no Código 

do Imposto sobre as Pessoas Coletivas e no Código do Imposto sobre as Pessoas Singulares: 

 

PRODUÇÃO DE EFEITOS 

Apesar da publicação do presente diploma ter ocorrido no passado dia 16 de Janeiro, o 

disposto na lei aplica-se aos períodos de tributação que se iniciem, ou aos factos tributários 

que ocorram, em ou após 1 de Janeiro de 2014. 

 

AUMENTO DA TAXA DE IRC 

Apesar da taxa de IRC reduzir no Continente para 23%, verificar-se-á um aumento na Região 

Autónoma dos Açores, derivado à diminuição do diferencial fiscal introduzido pela Lei das 

Finanças Regionais. Assim sendo, para 2014, a taxa de IRC para os Açores aumentará para 

18,4%. 

  

TAXA INTERMÉDIA 

É criada uma taxa intermédias de 13,6% (17% no Continente) para PME’s (Pequenas e Médias 

Empresas), aplicando-se nos primeiros € 15.000 de matéria colectável, sendo que aplicada ao 

restante valor a taxa normal de 18,4% (23% no Continente). 

 

 

 



 

 

DERRAMA ESTADUAL 

É agravado para 7% o pagamento da derrama estadual para empresas cujo lucro tributável 

exceda os 35 milhões de euros ao ano. Assim sendo as taxas adicionais são as seguintes: 

LUCRO TRIBUTÁVEL (€) TAXA (%) 

De mais de 1 500 000 até 7 500 000 3 

De mais de 7 500 000 até 35 000 000 5 

Superior a 35 000 000 7 

 

REGIME SIMPLIFICADO PARA PME 

 Para as empresas cujo volume de negócio não exceda os € 200 000 foi criado um 

regime simplificado pela qual estas poderão optar. Esta opção permite a dispensa da 

realização de pagamentos especiais de conta e uma redução nas tributações 

autónomas, sendo aplicado um coeficiente para cada sector de atividade. 

 Podem optar por este regime: 

 Sujeitos passivos residentes; 

 Não isentos nem sujeitos a um regime especial de tributação; 

 Se a atividade exercida seja de natureza comercial, indústria ou 

agrícola a título principal; 

  Se respeitarem os seguintes requisitos: 

a) O total do balanço relativo ao período de tributação anterior não exceda os 

500 000; 

b) Não estejam obrigados ao à revisão lega de contas; 

c) O capital social não seja detido em mais de 20% direta ou indiretamente (n.º 

6 do artigo 69.º) por entidades que não preencham alguma das condições 

previstas nas alíneas anteriores, excepto quando sejam sociedades de capital 

de risco ou investidores de capital de risco; 

d) Adotem o regime de normalização contabilística para microentidade (DL n.º 

36-A/2011, de 9.03); 

e) Não tenham renunciado à aplicação do regime nos 3 anos anteriores, com 

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

 O enquadramento neste regime é feito conforme o valor anualizado dos rendimentos 

estimado. 



 

 

 Os sujeitos passivos que pretendam optar pelo regime em 2014 devem apresentar 

uma declaração de alterações até 28 de Fevereiro do presente ano. 

 Para efeitos da aplicação do regime, a matéria colectável não pode ser inferior a 60% 

do valor anual da retribuição mensal mínima garantida (€ 4.277,70). 

 

REPORTE DE PREJUÍZOS 

 O prazo de reporte de prejuízos é alargado de 5 para 12 anos, para prejuízos gerados a 

partir de 1 de Janeiro de 2014, estando, no entanto, a respetiva dedução limitada a 

70% do lucro tributável. 

 É eliminada a exclusão de reporte de prejuízos nas situações em que é modificado o 

objeto social ou alterada a natureza da atividade. 

 

TRIBUTAÇÕES AUTÓNOMAS 

 Sofrem alterações as taxas de tributação autónoma relativas aos encargos efetuados 

ou suportados por sujeitos passivos que não beneficiem de isenções subjetivas e que 

exerçam, a título principal, atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, 

relacionados com viaturas ligeiras de passageiros, motos ou motociclos, 

exceptuando-se os veículos movidos exclusivamente a energia elétrica. 

 Não são aplicáveis aos sujeitos passivos a que se aplique o regime simplificado de 

determinação da matéria colectável. 

 

CUSTO AQUISIÇÃO Inferior a € 25.000 

Igual ou superior a € 

25.000 e inferior a € 

35.000 

Igual ou superior a € 

35.000 

LUCRO 10% 27,5% 35% 

PREJUÍZO FISCAL 20% 37,5% 45% 

 

 

 

 



 

 

OUTROS DESTAQUES 

 Os rendimentos decorrentes de cessão ou utilização temporária de patentes e 

desenhos ou modelos industriais, sujeitos a registo, a partir de 1 de Janeiro de 2014, 

passam a concorrer para a determinação do lucro tributável em apenas 50% do seu 

valor, havendo limitações. 

 É criado um regime de dedutibilidade do valor de aquisição dos ativos intangíveis não 

amortizáveis, incluindo marcas, alvarás, processos de produção, modelos e goodwill 

(adquirido numa concentração empresarial). Prevê-se a depreciação fiscal em 20 anos 

aos ativos adquiridos em ou após 1 de Janeiro de 2014. 

  É permitida a transmissibilidade dos benefícios fiscais e dos gastos de financiamento 

líquidos nas operações de fusão, cisão e entrada de ativos. 

 É alargado o leque de operações de reestruturação societária abrangidas pelo âmbito 

do regime de neutralidade fiscal. 

 É alterado o conceito de “relações especiais” para efeitos da aplicação das regras de 

preços de transferência, entre outros, através do aumento para 20% de participação 

direta ou indirecta para efeitos da qualificação como entidade relacionada. 

 As PME que invistam os lucros em lugar de os distribuírem terão direito a uma 

redução de 10% no IRC. O montante máximo em cada período de tributação é de € 5 

000 000, até à concorrência de 25% da Coleta do IRC. 

 É simplificado o acesso das empresas à isenção dos dividendos obtidos através de 

uma empresa participada desde que detenha essa participação há pelo menos 2 anos. 

 

 O presente diploma entrou em vigor a 11  ddee  JJaanneeiirroo  ddee  22001144  e não dispensa a sua leitura que 

poderá consular em www.dre.pt ou no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1393008556.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

http://www.dre.pt/
http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1393008556.pdf

