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Em julho, pagamentos por conta de IRC 

 

Decorre durante o presente mês de julho o prazo para as empresas 

efetuarem o primeiro pagamento por conta de IRC do período de 2014.  

Neste sentido, parece-nos oportuno recordar algumas regras relacionadas 

com o cálculo e apuramento destes pagamentos.  

 

Quem está obrigado a efetuar os pagamentos por conta? 

Estão obrigados todos os sujeitos passivos residentes que exerçam a título 

principal, atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, incluindo 

os que optaram pelo regime simplificado.   

Estão igualmente obrigados os sujeitos passivos não residentes com 

estabelecimento estável em território nacional.  

No entanto, os sujeitos passivos são dispensados de efetuar pagamentos 

por conta quando o imposto do período de tributação de referência para o 

respetivo cálculo for inferior a € 200,00, conforme n.º 4 do artigo 104.º do 

Código do IRC.   

Não estão obrigadas a este pagamento as entidades do setor não lucrativo, 

ainda que tenham obtido rendimentos a título acessório e sujeitos a IRC.  

 

Prazos de pagamento 

Os pagamentos por conta de IRC efetuam-se em julho, setembro e até 15 

de dezembro, ou no 7º, 9º e até ao 15.º dia do 12º mês do período de 
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tributação, para sujeitos passivos com período de tributação diferente do 

ano civil.  

 

Suspensão de pagamentos por conta 

A limitação de pagamentos por conta efetua-se nas condições do artigo 

107.º do Código do IRC.  

Assim, ao contrário do que acontece em sede de IRS, o sujeito passivo pode 

suspender apenas o 3.º pagamento por conta de IRC.  

Se o resultado final da autoliquidação apresentar uma diferença superior a 

20% da importância que deixou de ser entregue, há lugar a juros 

compensatórios.  

Exemplo: 

Uma dada sociedade estava obrigada a efetuar 3 pagamentos por conta no 

montante de € 700,00 cada um. No último dos pagamentos, efetuado em 

Dezembro, procedeu à limitação prevista no artigo 107.º do Código do IRC, 

tendo entregue apenas a quantia de € 500,00. 

Sabendo que o imposto a pagar no período (IRC + derrama + tributações 

autónomas) foi € 2.060,00, haverá lugar ao pagamento de juros 

compensatórios? 

resolução: 

• Cálculo do resultado final da autoliquidação: 

 2.060 – 1.900 (pagamentos por conta efetuados) = 160 

• Pagamentos por conta que o sujeito passivo estava obrigado: 2.100 

• Pagamentos por conta que o sujeito passivo efetuou: 1.900 

• Diferença = 200 

• Diferença que não foi entregue = 40 (20% X 200)  
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Como 160 > 40 há lugar a juros compensatórios sobre 160, calculados 

desde 16 de dezembro do ano em causa (dia seguinte à data limite do 

pagamento por conta que foi limitado) até ao termo do prazo para 

apresentação da declaração ou até à data do pagamento da autoliquidação, 

se anterior. 

 

Cálculo dos pagamentos por conta 

1. Sujeitos passivos com volume de negócios do ano anterior, igual ou 

inferior a € 500.000,00 

 

0,80 x (coleta do exercício anterior - retenções na fonte) 

 

2. Sujeitos passivos com volume de negócios do ano anterior, superior a 

€ 500.000,00 

          0,95 x (coleta do exercício anterior - retenções na fonte) 

No regime especial de tributação de grupos de sociedades, o pagamento por 

conta é efetuado pela sociedade dominante com base nos elementos da 

declaração do grupo.  

Tratando-se de sociedades de um grupo a que seja aplicável pela primeira 

vez o regime especial de tributação dos grupos de sociedades, os 

pagamentos por conta relativos ao primeiro período de tributação são 

efetuados por cada uma dessas sociedades. 

 

 

 



 

4 

 

 

Exemplo de cálculo de pagamentos por conta 

Dados da declaração modelo 22 do período anterior:  

 

 

Cálculo dos pagamentos por conta:  

10.000 – 400 = 9.600 X 80% = 7.680, ou seja, três prestações de € 

2.560,00. 
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