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Remuneração Convencional do Capital Social 

 

Voltamos hoje a um tema relacionado com benefícios fiscais.  

Com a aprovação da reforma do IRC (Lei n.º 2/2014, de 16 de janeiro) foi 

criado (renovado) um benefício fiscal que visa proteger e incentivar o 

reforço dos capitais próprios das empresas. Embora com alguns aspetos 

novos, o benefício em si não é novo e retoma um extinto incentivo com o 

mesmo nome.  

O governo aprovou recentemente uma proposta de lei que já deu entrada 

na Assembleia da República (Proposta de Lei n.º 229/XII, de 23-05-2014), 

a qual passa a incluir este benefício no novo artigo 41.º-A do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais. Esta alteração tem como consequência imediata a 

concessão de um prazo de vigência de 5 anos a este benefício, face ao 

disposto no n.º 1 do artigo 3.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais.  

Este benefício permite que na determinação do lucro tributável do IRC das 

sociedades comerciais ou civis sob forma comercial, cooperativas, empresas 

públicas, e demais pessoas coletivas de direito público ou privado com sede 

ou direção efetiva em território português, pode ser deduzida uma 

importância correspondente à remuneração convencional do capital social, 

calculada mediante a aplicação da taxa de 5 % ao montante das entradas 

realizadas, por entregas em dinheiro, pelos sócios, no âmbito da 

constituição de sociedade ou do aumento do capital social.  
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Condições de utilização do incentivo 

Para usufruir da remuneração convencional do capital social é necessário 

que:  

• A sociedade beneficiária seja qualificada como micro, pequena ou 

média empresa, de acordo com os critérios previstos no anexo ao 

Decreto -Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro; 

• Os sócios que participem na constituição da sociedade ou no aumento 

do capital social sejam exclusivamente pessoas singulares, 

sociedades de capital de risco ou investidores de capital de risco; 

• O lucro tributável do sujeito passivo não seja determinado por 

métodos indiretos. 

 

Regras de utilização do benefício 

A remuneração convencional do capital social aplica-se exclusivamente às 

entradas, no âmbito da constituição de sociedades ou do aumento do 

capital social da sociedade beneficiária. 

O benefício consiste numa dedução ao rendimento efetuada no apuramento 

do lucro tributável do período de tributação em que ocorram as 

mencionadas entradas e nos três períodos de tributação seguintes, ou seja, 

a dedução efetua-se consecutivamente em 4 períodos de tributação. 

A dedução é efetuada no campo 774 do Quadro 07 da declaração de 

rendimentos modelo 22 de IRC, sendo ainda o mesmo valor indicado no 

campo 409 do Anexo D da mesma declaração, ou em outro que venha a ser 

criado para o efeito.  

 

 



 

3 

 

 

Sujeição às regras europeias de auxílios de minimis 

A remuneração convencional do capital social está sujeita às regras 

europeias aplicáveis em matéria de auxílios de minimis.  

Por ter sido considerado que os auxílios de reduzido valor não são 

suscetíveis de afetar de forma significativa o comércio e a concorrência 

entre Estados-Membros, foi adotada a regra de minimis, a qual se encontra 

definida no Regulamento (CE) Nº 1998/2006 da Comissão, de 15 de 

dezembro de 2006. No dia 1 de janeiro de 2014 entrou em vigor o 

Regulamento (EU) n.º 1407/2013 da Comissão, de 18 de dezembro, 

relativo à aplicação dos auxílios de minimis que vigorará até 31 de 

dezembro de 2020.  

Consideram-se auxílios de minimis os concedidos a uma empresa cujo 

montante máximo não exceda € 200.000,00 durante um período de três 

anos.  

Este limite no que se refere às empresas que desenvolvem atividades no 

sector dos transportes rodoviários, é de € 100.000,00. 

Assim, para o cálculo, são tidos em consideração todos os auxílios 

(incluindo os de natureza não fiscal) abrangidos pela regra, usufruídos no 

período de tributação em causa e nos dois anteriores.  

Caso o limite seja ultrapassado é necessário proceder à correção do excesso 

na declaração de rendimentos modelo 22 (campo 372 do Quadro 10).  

A principal alteração introduzida pelo novo Regulamento afeta 

particularmente os grupos de sociedades devido ao facto de a regra de 

minimis passar a ser aplicada ao grupo e não a empresas individualmente 

consideradas. 
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Exemplo prático 

Os sócios da sociedade por quotas A, Lda, todos pessoas singulares, 

efetuaram em março de 2014, entregas em dinheiro no valor global de € 

10.000,00 com vista à realização de um aumento do capital social. O 

aumento efetuou-se e foi devidamente registado na Conservatória do 

Registo Comercial em finais de abril de 2014.  

A sociedade encontra-se qualificada como micro empresa, de acordo com os 

critérios previstos no anexo ao Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de 

novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 143/2009, de 16 de junho, tendo 

obtido a respetiva certificação.  

Cálculo do benefício fiscal:  

10.000 X 5% = 500 (a deduzir no campo 774 do Quadro 07 da declaração 

de rendimentos modelo 22 dos períodos de 2014 a 2017, inclusive).  
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