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NOTA INTRODUTÓRIA

Era o antigo Presidente Brasileiro Lula da Silva que costumava 
enfatizar que ‘só as boas iniciativas podem verdadeiramente mudar o 
rumo dos acontecimentos’. Esta iniciativa do Centro de Investigação 
da Universidade Autónoma de Lisboa (UAL) Ratio Legis, dirigido 
pelo Prof. Doutor Pedro Trovão do Rosário, revelou-se não apenas 
útil como proveitosa nos seus resultados: uma reflexão diversificada, 
multidimensional e realista sobre a reforma do Código do Imposto 
sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) que entrou em 
vigor em janeiro de 2014.

Procurámos aqui não apenas reunir um conjunto de pessoas que, 
por razões distintas, dedicam grande parte do seu tempo ao estudo 
das questões fiscais e cujo contributo se revela indiscutivelmente 
valioso – pela experiência acumulada e pela habitual perspicácia de 
análise – como também promover uma abordagem multidisciplinar 
que fosse capaz de conciliar os múltiplos aspetos técnicos, contabi-
lísticos, económico-financeiros e jurídicos, incluindo os de direito 
europeu e constitucional com as inevitáveis controvérsias políticas 
que uma reforma, como a do IRC, necessariamente suscita. 

Procurou organizar-se, de forma lógica e coerente, a sequência 
de textos que ora são divulgados e cuja matriz decorre, no essencial, 
das intervenções efetuadas num colóquio que teve lugar em dezem-
bro de 2013 na UAL. Numa primeira linha, são apresentados os 
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princípios orientadores da reforma, bem como os seus fundamentos 
filosóficos, caminhando depois, progressivamente, sobre alguns 
dos problemas jurídicos, técnicos e contabilísticos cuja análise se 
revela indispensável para uma perspetiva global e objetiva (mas não 
neutra) da reforma. Temos, porém, plena consciência que os temas 
selecionados não esgotam todas as áreas abrangidas pela reforma, 
muitas questões havendo que, por falta de tempo, não seria possível 
analisar num colóquio e nas suas atas. 

De facto, esmiuçar uma revisão legislativa desta dimensão exigiria 
sempre um intenso esforço analítico, doutrinal e jurisprudencial, 
procurando avaliar não apenas a estrutura material da lei como 
prever o seu impacto no âmbito do tecido económico, social e ins-
titucional, recorrendo, por exemplo, à metodologia comparativa e 
à análise histórica. E relacionar essa análise com os objetivos mani-
festos do próprio legislador, em particular, a necessidade de atração 
de investimento, a desburocratização e a simplificação. 

Por amável permissão do Centro de Estudos Sociais (CES), 
apresenta-se ainda, em anexo, um texto sobre a evolução do IRC 
antes da reforma, publicado por esta instituição no seu Boletim.

Procurámos ainda, no final, providenciar algumas conclusões que, 
perante os dados recolhidos e processados e os fatos conhecidos pu-
blicamente, parecem impor-se com razoável segurança. Obviamente 
essas conclusões apenas vinculam os coordenadores. 

Cumpre-nos finalmente agradecer a todos quantos contribuíram 
para esta publicação: ao conjunto de colaboradores que, a título 
pessoal, aceitaram, com prejuízo dos seus afazeres, participar nesta 
iniciativa e se empenharam em produzir e posteriormente rever 
trabalhos de indiscutível qualidade e interesse; ao CES, pela autori-
zação para publicar o texto acima referido; à Vida Económica, por 
ter aceite, sem hesitações, proceder à sua edição; e, finalmente, ao 
Centro Ratio Legis e à Universidade Autónoma de Lisboa, a promo-
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ção da iniciativa, o seu acolhimento institucional e a sua divulgação 
no meio profissional e académico.

O resultado (necessariamente plural e sujeito a contraditório) é 
o que agora apresentamos à crítica e ao crivo exigente dos leitores 
e da comunidade académica, profissional, política e empresarial, 
esperançosos de ter chegado a bom porto quanto aos objetivos 
iniciais de rigor e objetividade analítica. E, mais ainda, quanto ao 
objetivo sempre presente – e sempre renovado – de continuarmos 
a contribuir, de forma dinâmica e séria, para o debate sobre a fisca-
lidade em Portugal. 

Lisboa, 3 de maio de 2014

Os coordenadores
A. Carlos dos Santos

André Ventura
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A REFORMA DO IRC, UMA 
ESTRATÉGIA DE CONCORRÊNCIA 

FISCAL ATIVA EM AMBIENTE 
INTERNACIONAL ADVERSO

António Carlos dos Santos
À memória de Manuel Anselmo Torres

1. A política europeia: concorrência fiscal sim, 
mas…

O Tratado da União Europeia (TUE) e o Tratado de Funcio-
namento da União Europeia (TFUE) partem, no que respeita à 
tributação direta, de um princípio de concorrência fiscal e não de 
um princípio de harmonização fiscal (artigos 114.º, n.º 1, e 115.º 
do TUE). A concorrência fiscal (passiva) é um corolário do facto de 
a soberania fiscal permanecer, nesta matéria, na esfera dos Estados-
-membros (EM), como decorre do princípio das competências de 
atribuição que rege a ação da União Europeia (artigos 4.º, n.º 1, e 
5.º, n.º 1, do TUE e 2.º a 5.º do TFUE).

 Com efeito, nenhum dispositivo dos tratados atribui à União 
Europeia (UE) competência (exclusiva ou partilhada) no âmbito da 
fiscalidade direta. A União pode, porém, indiretamente agir sobre a 
fiscalidade dos EM na medida em que a ela compete, em exclusivo, o 
“estabelecimento das regras de concorrência necessárias ao funciona-
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mento do mercado interno” [art. 3.º, 1, b) do TFUE]. E pode, para 
o efeito, socorrer-se de um instrumento essencial, a aproximação de 
legislações relativas à fiscalidade direta que permite instituir formas 
de harmonização fiscal (art. 115.º TFUE). No entanto, a exigência 
de que, em matéria fiscal, as deliberações sejam tomadas por unani-
midade reforça, em última instância, o princípio da soberania dos 
EM e, consequentemente, o primado da concorrência fiscal passiva 
cujo fundamento material é a coexistência de sistemas fiscais muito 
díspares no seio da União, em particular em sede de tributação das 
empresas. No mesmo sentido, aponta a exigência de o exercício das 
competências da UE dever observar o princípio da subsidiariedade 
(artigo 5.º, n.ºs 1 e 3, do TUE).

Mas nem toda a concorrência fiscal é vista como conforme a 
certos princípios dos Tratados ou como economicamente racional. 
Por isso, a União Europeia tem vindo, aos poucos, a pôr em causa 
certas formas de concorrência fiscal levadas a cabo por Estados-
-membros, por contrárias a princípios de neutralidade na tributação, 
por dificultarem a construção do mercado interno ou produzirem 
efeitos nefastos para a União ou para outros Estados-membros. 

Embora, até hoje, a harmonização europeia em sede de fiscali-
dade direta tenha sido pontual e apresente um desenvolvimento 
embrionário e mesmo este apenas a partir de 1990 quando a Co-
missão Europeia abandonou projetos de harmonização ambiciosos, 
ela ressurge atualmente no horizonte, em particular, como se verá 
adiante, com novas propostas de diretivas 1.

1. A primeira fase da harmonização da tributação direta deu-se com as Diretivas “fusões 
e cisões” (90/434/CEE, de 23 de julho) e “sociedades-mães e afiliadas” (90/435/CEE, de 
23 de julho), JOCE L 225, de 20 de agosto de 1990. Sobre a história da harmonização 
da tributação direta, cf. entre outros, do autor, L’Union européenne et la régulation de la 
concurrence fiscale, Bruxelles/ Paris: Bruylant/ LGDJ, 2009, pp. 169 e ss. 
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BREVES NOTAS INTRODUTÓRIAS 
SOBRE A REFORMA DO IRC71

Samuel Fernandes de Almeida

1. Os objetivos da reforma

Qualquer que seja o ângulo pelo qual se analise o mérito da 
reforma do IRC, a mesma nunca poderá dissociar-se do mandato 
conferido por este Governo à Comissão de Reforma presidida por 
António Lobo Xavier. Importa, pois, recordar os principais obje-
tivos dos trabalhos que deram origem à Lei n.º 2/2014, de 16 de 
janeiro. 

Nos termos do Despacho n.º 66-A/2013, de 2 de janeiro, do 
Exmo. Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, foi criada 
a Comissão de Reforma do IRC, a qual tinha como missão “rever 
as bases legais fundamentais do sistema da tributação das empresas, de 

71. Este texto corresponde, no essencial, à apresentação realizada na Universidade 
Autónoma de Lisboa no passado dia 5 de dezembro de 2013. Trata-se de uma reflexão 
necessariamente breve e superficial, a carecer de aprofundamento dogmático em função 
da recente publicação da Lei n.º 2/2014, de 16 de janeiro, diploma que aprovou a reforma 
do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (“IRC”). Esse trabalho 
e essa reflexão terão de ficar necessariamente para um momento ulterior. Fica, de todo 
o modo, o modesto contributo e sobretudo a resposta afirmativa ao gentil convite que 
me foi formulado pela Universidade Autónoma de Lisboa, e em particular ao Professor 
António Carlos dos Santos, para passar a escrito as reflexões que temos vindo a efetuar 
em conjunto sobre esta temática. 
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forma a promover a simplificação do IRC, a redefinição da respetiva 
base tributável, a reavaliação da taxa nominal, bem como a revisão de 
alguns regimes fundamentais para promover o investimento, nacional 
e estrangeiro, o emprego e a competitividade e internacionalização das 
empresas portuguesas”.

Importa, pois, analisar sumariamente se tais objetivos foram 
alcançados. Este é o nosso contributo para essa discussão. 

2. Alguns dados estatísticos
2.1 Carga fiscal em Portugal

Um dos indicadores mais utilizados para medir a carga fiscal 
consiste em apurar o peso das receitas fiscais em percentagem do 
Produto Interno Bruto (PIB). Com base nesse indicador, e com-
parando a carga fiscal nos diversos Estados-membros da União 
Europeia (“UE”), parece poder concluir-se que a carga fiscal em 
Portugal se situa abaixo da média da UE a 27, conforme ilustrado no 
quadro abaixo (cf. Figura 1). Com efeito, apesar de a carga fiscal ter 
aumentado nos últimos anos, a verdade é que a mesma se situa em 
35% da riqueza produzida, ao passo que a média da UE a 27 se cifra 
em 40%. Este indicador, aliás, tem servido de justificação política 
para os sucessivos agravamentos da carga tributária em Portugal 
nos últimos 5 anos.
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REFORMA DO IRC: 
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE 

TRANSPARÊNCIA* 
Elisabete Miranda 

1. Introdução

Agradeço à Universidade Autónoma de Lisboa e ao Professor 
António Carlos dos Santos a oportunidade que concede ao Jornal 
de Negócios de se associar uma vez mais ao debate Público sobre um 
assunto que encerra escolhas tão relevantes para o modelo económico 
e os equilíbrios sociais que queremos ter em Portugal. 

Aquando da conferência de 5 de dezembro promovida pela 
Universidade Autónoma de Lisboa, numa curta intervenção en-
quanto moderadora, tive oportunidade de lamentar que o processo 
político-legislativo em torno da chamada reforma do IRC tivesse 
sido assente num discurso dogmático, fechado sobre si próprio, em 
prejuízo de um debate aprofundado sobre os fundamentos teóricos 
das opções tomadas e da apresentação de uma argumentação exaus-
tiva e transparente.

Embora constasse do programa de governo PSD/CDS, a reforma 
do IRC apareceu na agenda política de forma súbita, tendo sido apre-
sentada como um imperativo nacional com inquestionáveis efeitos 
virtuosos sobre a economia. As famílias já estavam por essa altura a 
suportar os custos de um outro imperativo – o do reequilíbrio das 
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contas públicas – quer através do “enorme aumento de impostos” 
anunciado por Vítor Gaspar, quer por via do IVA sobre bens tão 
essenciais como a energia e o gás; e em Bruxelas a proposta de Álva-
ro Santos Pereira de descer o IRC para novos investimentos ainda 
testava os seus limites legais. Nada mais natural que a pertinência 
de um alívio fiscal sobre as empresas fosse questionada e que se 
pedissem explicações detalhadas sobre a sua fatura e a forma como 
esses custos seriam repartidos. 

As perguntas seriam feitas, mas as respostas foram escassas. A 
reforma do IRC ficou marcada por um debate político esquivo e 
superficial, tão rico em proclamações enérgicas e hiperadjetivadas 
quanto falho em concisão. 

2. Os tabus do Governo

Ao longo de 2013 o Governo esforçou-se por passar a ideia de que 
esta reforma resultou de um processo democrático altamente parti-
cipado e que mereceu um consenso amplo na sociedade. Durante a 
discussão abreviada e superficial que o diploma teve na Assembleia 
da República, chegámos a ouvir o secretário de Estado dos Assuntos 
Fiscais a garantir que desde a reforma de 1989 não se via um debate 
público tão “intenso”, “rico” e “detalhado”.

Concedo que seja verdade a nível técnico. A Comissão para a 
Reforma do IRC desdobrou-se em encontros com a comunidade 
académica, sindicatos, empresários, consultores fiscais, e não se fur-
tou ao confronto de ideias em fóruns como o criado especificamente 
para o efeito pelo Jornal de Negócios. Mas este processo alargado de 
auscultação por parte dos peritos sobre o recorte técnico das medidas 
propostas não se confunde e muito menos substitui a obrigação do 
Governo em obter a legitimação pública do seu ato político, dando 
explicações cabais sobre as suas escolhas. E foi precisamente isto 
que não aconteceu.
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A REFORMA DO IRC E A 
EFICIÊNCIA DO SISTEMA 

TRIBUTÁRIO: SUBSÍDIOS PARA 
UMA COMPREENSÃO GLOBAL 

André Ventura

“A higher degree of satisfaction with a country’s democratic 
institution should lead to higher tax moral”

B. Torgler

1. Reformas fiscais e eficiência

Qualquer reforma fiscal procura, direta ou indiretamente, índices 
e matrizes de eficiência. Quer seja em termos de objetivos tributários 
imediatos, quer numa lógica de médio ou longo prazo. Geralmente, 
os diversos legisladores assumem sobretudo objetivos de atração do 
investimento, promoção de competitividade fiscal e (noutros casos) 
o aumento das receitas, quando se trata de compreender as origens 
teleológicas das reformas em curso. Trata-se de uma dimensão ampla 
da denominada eficiência do sistema fiscal. 

Porém, nesta sede, trataremos de uma outra dimensão, igualmen-
te importante: a eficiência do sistema fiscal no combate à fraude e 
evasão fiscal, bem como aos abusos perpetrados pelos operadores 
económicos como forma de evitar a incidência tributária. 
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Por princípio, as reformas fiscais relacionadas com os impostos 
sobre o rendimento devem assegurar ou ser baseadas em mecanis-
mos sólidos antiabuso, que garantam, no fundo, que os objetivos 
de flexibilização e atração do investimento não são prejudicados 
pelos potenciais comportamentos fraudulentos dos operadores 
económicos.

Por exemplo – analisaremos este aspeto em detalhe adiante neste 
trabalho –, a revogação da necessidade de reconhecimento prévio 
do ‘interesse económico’ de uma operação de fusão, por parte da 
Autoridade Tributária e Aduaneira, para efeitos de dedução dos 
prejuízos fiscais da sociedade incorporada, terá de ser sustentada por 
mecanismos antiabuso sólidos e eficientes, sob pena de potenciar um 
mercado iníquo de compra e venda de prejuízos fiscais dedutíveis (e 
uma consequente erosão da receita fiscal). Da mesma forma, o novo 
regime da participation exemption (que também adiante apontare-
mos) corre sério riscos de deturpação se não for acompanhado de 
cláusulas antiabuso eficientes.

Finalmente, não deve ser esquecido que a atração de novos po-
los de investimento internacionais (e/ou de sucursais de empresas 
internacionais) implicará um controlo mais eficiente, por exemplo, 
no âmbito da política de preços de transferência. Neste sentido, a 
definição de uma nova política fiscal deverá ter em atenção a relevân-
cia crescente dos preços de transferência e das normas antiabuso, os 
quais foram historicamente deixados à margem das convenções des-
tinadas a eliminar a dupla tributação (CDT) celebradas por Portugal, 
e têm obedecido a um padrão pouco coerente, especificamente no 
que concerne à sua definição e consagração nas CDT mais recentes.
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O REGIME DO PRIVILÉGIO DE 
AFILIAÇÃO (PARTICIPATION 

EXEMPTION)
Júlio Tormenta

1. Enquadramento

Um Estado de Direito, regra geral, para gerir a conjuntura 
macroeconómica, dispõe da política monetária, política fiscal ou 
orçamental e política cambial. Com vista a atingir os objetivos defi-
nidos a nível da política económica para um determinado horizonte 
temporal, o Estado, através das autoridades competentes, tem ao seu 
dispor diversos instrumentos de política económica de características 
quantitativas, tais como a taxa de juro, a taxa de imposto, a despesa 
pública ou a taxa de câmbio, entre outros. Há outros instrumentos 
com características qualitativas que se manifestam igualmente atra-
vés de legislação e que normalmente implicam a adoção de novas 
normas quanto ao quadro legal de um determinado mercado, por 
exemplo, as sucessivas alterações legislativas a que se tem assistido 
nos últimos anos no campo laboral, entre outras. 

No caso português, e dos restantes países da Zona Euro, com a 
adesão à União Europeia (UE) e em particular à União Económica 
e Monetária (UEM), os países da Zona Euro perderam a autonomia 
monetária e cambial, ficando numa dependência relativamente às 
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mesmas perante o Banco Central Europeu. A capacidade e auto-
nomia de Portugal utilizar os instrumentos clássicos da década 
de 80 – taxa de juro e taxa cambial –, influenciando assim a massa 
monetária em circulação, inflação e competitividade das nossas ex-
portações, desapareceu pura e simplesmente. Assim, a única política 
que os governos dos países membros da Zona Euro têm com alguma 
liberdade de atuação, embora mitigada pelas regras do “Tratado 
Orçamental”114 em vigor dentro da UE a partir de 1 de janeiro de 
2013, é a orçamental ou fiscal. 

No caso de Portugal, país sem recursos naturais tradicionais 
relevantes (petróleo, diamantes, ouro, etc.), a política orçamental e 
os seus instrumentos tornam-se extremamente importantes porque 
só através deles se poderão atingir os objetivos de política econó-
mica que qualquer governo em Portugal pretenda atingir, dado o 
enquadramento institucional europeu a que Portugal se vinculou 
a partir de 1 de janeiro de 1986. Assim, a política orçamental ou 
fiscal assume grande relevância e os seus instrumentos, tais como a 
receita fiscal e o nível de despesa pública, assumem nos dias de hoje 
já uma grande importância, pois, por um lado, são a principal fonte 
de financiamento das necessidades públicas e, por outro, são o meio 
para atingir os objetivos de política económica.

Por outro lado ainda, em Portugal, devido à existência crónica de 
défices que foram sendo financiados através de acumulação de dívida 
pública com reflexos a nível do crescimento económico e da equidade 
intergeracional115, chegou-se à necessidade de adoção de medidas de 

114. O “Tratado Orçamental” é denominado “Tratado sobre Estabilidade, Coordenação, 
e Governação da União Económica e Monetária”, encontrando-se disponível em http://
www.european-council.europa.eu/media/639122/16_-_tscg_pt_12.pdf.

115. O que está em causa é a necessidade de o Estado emitir dívida de médio e logo prazo 
com vista a financiar despesas de capital que irão gerar utilidades durante vários anos e, 
por esse facto, o serviço da dívida dever ser suportado pelas gerações que irão usufruir das 
utilidades emergentes dos investimentos efetuados. 
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A REFORMA DO IRC 
E A LITIGAÇÃO

Pedro Patrício Amorim

1. Introdução

“É dos livros que uma boa reforma fiscal deve ser pensada por 
políticos, desenhada por especialistas em finanças públicas e, final-
mente, traduzida em letra de lei por juristas. Por cá, preferimos 
atalhar caminho e ir direito aos juristas“143.

Esta afirmação de um saudoso amigo sintetiza muito bem o pecado 
original da reforma do IRC (abreviadamente “reforma”), que está na 
origem da questão que me proponho abordar – de saber se poderá, 
ou não, contribuir para a diminuição dos níveis litigação fiscal.

Há que reconhecer que a reforma incorpora pelo menos uma 
opção política do atual Governo: privilegiar o “país das empresas” 
(sujeitos passivos de IRC), em desfavor do “país das pessoas”144 (su-
jeitos passivos do IRS).

143. Manuel Anselmo Torres, “A mal sustentada leveza da taxa e a história de duas cunhas”, 
Jornal de Negócios, 30 agosto 2013.

144. Para utilizar as expressões do Dr. José Pacheco Pereira, nas suas lúcidas análises 
políticas, que genericamente acompanho e que podem ser consultadas em http://abrupto.
blogspot.pt/ 
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Esta opção política assenta num wishful thinking que a descida 
da carga fiscal sobre as empresas, acompanhada por descidas signi-
ficativas dos salários líquidos dos trabalhadores, conduz necessa-
riamente a um crescimento da economia por via do aumento da 
competitividade.

De fora parecem ter ficado objetivos que tradicionalmente são 
princípios orientadores das reformas fiscais, como sejam a equidade 
e a justiça fiscal145.

A grande escassez de instrumentos estatísticos fiáveis e a ausên-
cia de modelos de simulação do real impacto na receita fiscal, que 
a própria Comissão que preparou o anteprojeto implicitamente 
reconheceu, acabaram por inquinar a discussão pública e mesmo o 
“consenso” que veio a ser obtido no Parlamento no momento da 
votação da Lei n.º 2/2014, de 16 de janeiro146.

2. Aumento de litigação e morosidade 
processual

Na questão que agora nos ocupa, os membros da Comissão esta-
vam aparentemente convencidos (para não dizer que tinham uma 
“confiança cega”) que as soluções consagradas na reforma poderão 
contribuir para reduzir o número de processos judiciais entre as 
empresas e a AT, na medida que consagram “jurisprudência conso-
lidada” nos nossos tribunais tributários.

145. E que são, como se sabe, um dictum do legislador constitucional – cf. artigos 103º e 
104º da CRP.

146. Onde o principal partido da oposição se limitou a apresentar propostas que pouco 
ou nada mudaram o cariz e as opções de fundo da reforma. Embora não sendo consensual 
entre os seus membros, simpatizantes e colaboradores (destaco, entre outras, as posições do 
deputado João Galamba e dos Professores António Carlos Santos e Silva Lopes), a lei que 
aprovou a reforma acabou por colher, como se sabe, o tão desejado voto favorável do PS.
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NOVO REGIME SIMPLIFICADO 
DE TRIBUTAÇÃO DE IRC

Amândio Silva

1. Nota introdutória

A reintrodução de um regime simplificado de tributação é uma 
das principais alterações da denominada reforma do Código do IRC, 
aprovada pela Lei 2/2014, de 16 de janeiro. Como é sabido, o regime 
simplificado em IRC introduzido pelo Decreto-Lei n.º 198/2001, 
de 3 de julho, foi suspenso, com efeitos a partir do período de 2009, 
pelo artigo 72.º da Lei nº 64-A/2008, de 31 de dezembro, e definiti-
vamente revogado no ano seguinte pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de 
abril (Lei do OE 2010). O abandono deste regime à data resultou da 
reduzida adesão das empresas: apenas ficavam enquadrados no regime 
simplificado de tributação alguns contribuintes que, incautos, não 
exerciam devidamente a opção ou aqueles que conseguiam, legitima-
mente, obter vantagens fiscais na determinação da matéria coletável.

Para defesa da proposta de reintrodução do novo regime, a Comis-
são para a Reforma do IRC invoca como principal argumento a redução 
dos custos de observância das regras fiscais não só para os contribuintes 
mas também para a própria Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) 
na fiscalização e acompanhamento destes contribuintes 167.

167. COMISSÃO PARA A REFORMA DO IRC – 2013, Relatório Final – Uma Reforma 
do IRC virada para a Competitividade, o Crescimento e o Emprego, junho 2013, pp. 69-79.
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Apesar dos fundamentos para criação do regime simplificado em 
2000 e 2013 serem, no essencial, os mesmos, o novo regime simpli-
ficado tem diferenças assinaláveis que o distinguem claramente do 
regime anterior. Desde logo, porque se trata de um verdadeiro regi-
me opcional (opting in) e não um regime-regra que os contribuintes 
podem afastar optando pelo regime geral de tributação (opting out). 
Esta alteração reduz imediatamente a litigância judicial sobre as re-
gras de enquadramento no regime simplificado que caraterizaram o 
regime anterior e enquadra logicamente a imposição constitucional 
da tributação do rendimento real como regime principal. De notar 
também, como analisaremos adiante, a preocupação em enquadrar 
de forma claramente mais favorável as principais atividades comer-
ciais e industriais168. 

Analisaremos de seguida o enquadramento constitucional do regi-
me simplificado, evolução e análise das suas principais características.

2. Enquadramento constitucional: o regime 
simplificado e a tributação do “rendimento real”

A introdução de um regime simplificado de tributação deve 
atender, em primeiro lugar, ao enquadramento constitucional da 
tributação das empresas: a tributação das empresas incide, funda-
mentalmente, sobre o seu rendimento real (artigo 104.º, n.º 2, da 
Constituição da República Portuguesa). 

O legislador constitucional estabeleceu a obrigatoriedade da 
tributação das empresas, nas suas mais variadas formas – os vários 
tipos de sociedades ou as empresas em nome individual –, de acordo 
com o lucro ou rendimento real. 

168. Segundo a Comissão de Reforma do IRC, poderão aderir ao regime simplificado 197 
400 empresas e, destas, 161 mil terão um regime mais favorável (atentos às estatísticas das 
empresas que em 2011 entregaram a declaração modelo 22).
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A REFORMA DO IRC E O IRS: 
NEUTRALIDADE OU DISTORÇÃO?

Manuel Faustino

“Da boca do peixe se tirou o dinheiro do tributo; 
porque é bem que para o tributo se tire da boca. 

Mas esta diferença há entre os tributos suaves e os violentos; 
que os suaves tiram-se da boca do peixe; os violentos da boca do pescador.”

Vos estis sal terræ, Sermão de Santo António, Pe. António Vieira

1. Nota introdutória

A convite do Prof. Sérgio Vasques, na Universidade Católica, e 
do Prof. António Carlos dos Santos, na Universidade Autónoma, 
ambas em Lisboa, fiz duas únicas intervenções públicas subordina-
das ao tema em título, ambas suportadas em idêntica apresentação. 
Esta apenas foi alterada, de uma para outra, na medida em que 
aquilo que aparentemente era irrevogável passou a ser, como tudo 
o que políticamente de há uns tempos a esta parte assim passou a 
designar-se, como gelo ao sol: derrete-se depressa. No caso, e para 
os defensores da reforma, a revogabilidade do irrevogável foi nesta 
ocasião, ao contrário de outras, muito aplaudida. Porque, dizem, 
garante perenidade (estabilidade) às, entretanto, aprovadas alterações 
ao Código do IRC. Cético (acho que é característica da terceira 
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idade), direi com os meus botões: quod erat demonstrandum. Assim, 
muitos não entenderão e não ficarão aborrecidos comigo. Aliás, 
diga-se, em abono da verdade, que esta reforma do IRC assenta, toda 
ela, mais em proposições de fé – quase do tipo catecismo – do que 
em evidências ou na demonstração de, pelo menos, forte probabi-
lidade de devir concretizável. Adiante, que ainda sou privilegiado 
com a atenção de quem não deixa passar a menor crítica – julgando, 
certamente, que teria, após a apresentação da obra, uma passadeira 
vermelha posta à sua frente para passear em triunfo e unanimismo. 
Fiquei, por reações tão doutas, a perceber finalmente por que lhe 
ouvi dizer uma vez, em pública intervenção de que certamente já se 
não recordará, que o IRS “era um imposto simplista”. Será simplista 
(discordo, evidentemente), mas dá receita. Também ouvi um dia o 
Prof. Saldanha Sanches, de saudosa memória, afirmar, na Associação 
Fiscal Portuguesa, que o Código do Imposto sobre as Sucessões e 
Doações era um monumento jurídico, mas não dava receita. Virá 
agora o Código do IRC ocupar o lugar do já desaparecido, para mal 
das nossas receitas fiscais, Código do Imposto sobre as Sucessões e 
Doações? 

Nas duas Universidades intervim a título meramente pessoal e 
as opiniões que oralmente expressei, e que no presente texto me-
lhor sistematizarei, apenas e só a mim me responsabilizam e não a 
qualquer instituição ou entidade às quais, não importa a que título, 
eu possa estar ligado.

O tema que me foi atribuído – e nem eu aceitaria outro, como é 
evidente – tem sido políticamente anulado com o argumento de que, 
em matéria de reforma do sistema tributário, “é preciso começar por 
algum lado”. Até poderei concordar com o argumento, mas já não 
posso concordar com a limitação que lhe foi imposta e ninguém, em 
algum lado, alguma vez devidamente explicou e fundamentou. Se 
se começava – e neste País está-se sempre a começar tudo, para logo 
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ASPETOS 
JURÍDICO-CONTABILÍSTICOS 

NA RECENTE REFORMA DO IRC
Ana Maria Gomes Rodrigues197

anarodri@fe.uc.pt

(Membro da Comissão da Reforma Fiscal)198

1. Introdução 

A convite do Prof. Doutor António Carlos dos Santos e do Pre-
sidente do Centro de Investigação RATIO LEGIS da Universidade 
Autónoma de Lisboa, Prof. Doutor Pedro Trovão, aceitei o convite 
para discutir, num foro académico199, algumas das mais recentes alte-
rações no que à ligação da contabilidade e do direito fiscal respeitam, 
na proposta da Comissão para a revisão do CIRC, e que acabou por 
ser aprovada pela Lei 2/2014, de 16 de janeiro.

Sinto-me, agora, na posição desconfortável de quem transporta 
sobre os ombros frágeis uma espécie de “cabeça de Jano” − uma 

197. Professora da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC).

198. As posições defendidas neste artigo são da responsabilidade da sua autora, e não 
vinculam os restantes Membros da Comissão de Reforma do IRC.

199. Conferência subordinada ao tema “A proposta de revisão do Código de IRC”, que 
teve lugar na UAL – Lisboa, em 5 de dezembro de 2013.
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cabeça com os olhos de quem tem que procurar transmitir, o mais 
objetivamente possível, o real contributo da Comissão de que fui 
membro, em cumprimento dos desígnios traçados no mandato que 
nos foi conferido, mas que não se consegue desligar facilmente do 
rosto crítico de universitária comprometida com as coisas da con-
tabilidade e da fiscalidade200. Neste papel olho sempre criticamente 
para algumas soluções pelas quais necessariamente tivemos que 
optar neste permanente conflito ou relação amor/ódio, ou mesmo 
de casamento/divórcio, entre a contabilidade e o direito fiscal.

Não tenho a pretensão de esgotar todos os temas sobre os quais 
trabalhámos nos seis longos e trabalhosos meses que dedicámos a 
este projeto. Centrar-me-ei, pois, muito sumariamente, nas alterações 
que a Comissão propôs a respeito da relação contabilidade/direito 
fiscal, na passagem do resultado contabilístico ao lucro tributável, 
deixando necessariamente de lado alguns dos aspetos mais inovadores 
e polémicos da atual reforma. 

2. A Contabilidade e o Direito Fiscal na nova 
reforma do IRC

No que respeita à permanente tensão entre a contabilidade e o 
direito fiscal, foi evidente a preferência da Comissão da Reforma 
Fiscal do IRC. Optámos claramente por uma via de continuidade ou, 
melhor, de não rutura com o modelo adotado na recente adaptação 
do CIRC, em 2010, aos novos referenciais contabilísticos, nacionais 

200. A generalidade da bibliografia consultada para a preparação deste trabalho inspira-se 
em grande parte em obras publicadas anteriormente pela autora.
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ANEXO
IRC: UMA REFORMA 

QUE FAVORECE A EROSÃO 
DA TRIBUTAÇÃO

Centro de Estudos Sociais
Observatório sobre Crises e Alternativas

1. Situação presente e comparação internacional

Qualquer reforma do IRC deve partir do reconhecimento dos factos:

- Em Portugal, as empresas estão sujeitas a um esforço fiscal 
ligeiramente menor do que na média da OCDE.

- O peso do IRC tem diminuído em percentagem do PIB desde 
2008 e corresponde atualmente a aproximadamente um terço 
do pagamento em IRS. 

- O número de empresas que declara prejuízos ultrapassou o 
número das que declaram resultados positivos (dados de 2011) 
e só 39% das empresas declaram matéria coletável positiva.

- Um quinto das empresas que declaram resultados positivos 
não paga IRC, salvo o Pagamento Especial por Conta (PEC). 

- Entre os resultados líquidos das empresas e a matéria coletável 
está a abrir-se um hiato que em 2010 atingiu já cerca de 40 mil 
milhões de euros subtraídos à tributação.
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O IRC é um imposto que tem vindo a revelar-se ineficaz e 
injusto na tributação dos lucros das empresas. Mas a comissão de 
reforma, ao apontar sobretudo para a redução progressiva da taxa 
nominal de IRC, a criação de um regime de participation exemption 
e o alargamento do prazo de dedução de prejuízos para doze anos 
parece ignorar as suas principais disfunções. Este erro pode ter 
custos elevados. 

A redução da taxa de IRC em dois pontos percentuais, adotada 
pelo Governo para 2014, implica um custo que se estima em 219 
milhões de euros. Outros custos não estão contabilizados e não se-
rão menores, nomeadamente a mudança da regra de dedutibilidade 
dos gastos para efeitos fiscais, prevista no artigo 23º do CIRC. E, 
entretanto, agravar-se-á a erosão da matéria coletável com efeitos 
negativos na cobrança de IRC.

Comparando os dados estatísticos da OCDE, Portugal registava 
em 2010, último ano disponível, um peso da tributação sobre as 
empresas abaixo da média daquele conjunto de países, próximo do 
verificado nos outros países do Sul da Europa (2,8% do PIB portu-
guês, contra 2,9% do PIB médio na OCDE). 

Acima da média encontravam-se, por ordem decrescente, países 
como Noruega, Luxemburgo, Austrália, Nova Zelândia, Suécia, 
Coreia do Sul, República Checa, Canadá, Japão, Reino Unido e Is-
rael. Comparando com o Leste Europeu, apenas a República Checa 
se situava acima de Portugal.

A concorrência fiscal não se faz somente através das taxas nomi-
nais de tributação. A Holanda, a Espanha e alguns países de Leste 
têm regimes de tributação de holdings que favorecem as deslocali-
zações. No entanto, os analistas argumentam que a previsibilidade 
do sistema fiscal, o funcionamento do fisco e da justiça e outros 
custos de contexto são igualmente importantes para decidir a loca-
lização e os investimentos estrangeiros. Alguns críticam o princípio 
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da concorrência fiscal, porque prejudica a União Europeia no seu 
todo: “Não estou certo de que o argumento (da concorrência fiscal 
para atrair investimento) seja forte: o resultado é um processo de 
beggar-my-neighbor em que o ganho de um país é necessariamente 
mais pequeno do que a perda do seu rival” (John Kay, Financial 
Times, 28.11.2012).

2. Vinte anos para um diagnóstico
2.1 O IRC está a descer no total da receita fiscal e 
em % do PIB

Desde a sua criação em 1989 e até 1993, o peso do IRC nas receitas 
fiscais reduziu-se sensivelmente em Portugal. A partir dessa data e 
até 2000, quando atingiu o seu ponto mais elevado (16,6%), o seu 
contributo para o Estado subiu, mas a partir de então tem vindo a 
reduzir-se gradualmente, tendendo para o valor dos anos iniciais, 
10% das receitas fiscais totais, não obstante a introdução das tribu-
tações autónomas em 2000 e o aumento continuado das respetivas 
taxas nos últimos anos. Em 2012, a receita fiscal de IRC representou 
cerca de 13% da arrecadação de impostos. E, ao longo de 2013, essa 
tem sido a percentagem em torno da qual a receita de IRC tem flu-
tuado. Em outubro de 2013, o valor acumulado das receitas de IRC 
pesava os mesmos 13% no conjunto das receitas fiscais.

A tendência parece ser, pois, para uma progressiva descida do 
seu peso no montante das receitas fiscais e em percentagem do PIB. 

2.2 As pessoas pagam três vezes mais impostos do que 
as empresas.

Na totalidade da tributação sobre o rendimento, o contributo do 
IRC para as receitas fiscais tem representado, ao longo das últimas 
décadas, pouco mais de metade do contributo do IRS. O IRS continua 



A reforma
do IRC
Do processo de decisão política
à revisão do Código

Coordenação
A. Carlos dos Santos
André Ventura

IRSIRC

A
. C

a
rlo

s d
o

s S
a

n
to

s e
 A

n
d

ré
 V

e
n

tu
ra 

A
 re

fo
rm

a d
o

 IR
C

Autores

Amândio Silva
Ana Maria Rodrigues
André Ventura
António Carlos dos Santos
Centro de Estudos Sociais
Elisabete Miranda
Júlio Tormenta
Manuel Faustino
Pedro Patrício Amorim
Samuel Fernandes de Almeida

Quais os objetivos e as alterações fundamentais 
introduzidas pela reforma do IRC? 

Será esta a reforma da fiscalidade que Portugal 
necessitava? 

Contribuirá para a melhoria do desempenho da 
economia e das finanças portuguesas? 

Como será analisada pelas instâncias europeias 
e internacionais?  

Eis algumas das questões a que este livro procura, 
de forma plural, dar resposta.
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