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CIRCULAR N° 6/2014 

A Lei n.o 2/2014 , de 16 de janeiro, procedeu a reforma da tributa~ao das sociedades, 

alterando 0 C6digo do Imposto sobre 0 Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC). 

Com a referida lei foi criado 0 regime simplificado de determina~ao da materia coletavel, 

concretizado atraves do aditamento dos artigos 86.0 -A e 86.°-8 ao CIRC. 

No sentido de esclarecimento de eventuais duvidas que este regime possa suscitar, foi , por 

Despacho n.o 77/2014-XIX, de 27 de mar~o , de S. Exa. 0 Secretario de Estado dos 

Assuntos Fiscais, sancionado 0 seguinte entendimento: 

Ambito de aplica~ao subjetiva 

1. Em termos de incidencia pessoal e de acordo com 0 n.o 1 do artigo 86.o-A podem optar 

por este regime os sujeitos passivos: 

i) Residentes; 

Ii) Nao isentos nem sujeitos a um regime especial de tributa~ao ; 

iii) Que exer~am , a titulo principal , uma atividade de natureza comercial , 

industrial ou agricola. 

2. Ao referir que os sujeitos passiv~s isentos ou sujeitos a um reg ime especial de tributa~ao 

nao podem optar pelo regime simplificado, 0 legislador excluiu do seu ambito de 

apl ica~ao subjetiva , designadamente, todos os sujeitos pass iv~s abrangidos pelo reg ime 

de transparencia fiscal a que se refere 0 artigo 6.0 do CIRC e os sujeitos passiv~s a que 

seja aplicavel 0 reg ime especial de tributa~ao dos grupos de sociedades (RETGS). 

3. Os sujeitos passiv~s enquadrados no n.o 1 do artigo 86.o-A s6 podem optar por este 

regime se reunirem, cumulativamente , as seguintes cond i~6es ai enunciadas: 

«a) Tenham obtido, no periodo de tributay80 imediatamente anterior, um mon/ante anual 

iliquido de rendimenlos nao superior a € 200.000; 

b) 0 lolal do seu balanqo relalivo ao periodo de lributaqao imedialamenle anlerior nao 

exceda € 500.000; 
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c) Nao estejam legalmente obrigados Ii revisao legal de contas; 

d) 0 respetivo capital social nao seja detido em mais de 20%, direta ou indiretamente, nos 

tetmos do n.· 6 do artigo 69.·, por entidades que nao preencham alguma das 

condi~oes previstas nas alineas anteriores, exceto quando sejam sociedades de capital 

de risco ou investidores de capital de risco; 

e) Adotem 0 regime de notmaliza9aO contabilistica para microentidades aprovado pelo 

Decreto-Lei n.· 36-A/2011, de 9 de maryo; 

f) Nao lenham renunc;ado a aplica~ao do regime nos ires anos anteriores, com referimcia 

a data em que se inicia a apJiCByaO do regime» . 

4. No que se refere a primeira condic;ao exigida (ter obtido, no perlodo de tributa9ao 

imediatamente anterior, um montante anua l iliquido de rendimentos nao superior a 

€ 200.000), realc;a-se que 0 indicador relevante e 0 "montante anual iliquido de 

rendimentos". 

Aspetos procedimentais (inclusao/cessac;ao) 

5. Os sujeitos passiv~s de IRe que reunam as condic;Oes cumulativas indicadas no n.· 1 do 

artigo 86.·-A podem optar pelo regime simplificado, devendo, para 0 efeito, manifestar 

essa intenc;ao na deciarac;ao de inicio de atividade ou na declarac;ao de aiterac;Oes. 

6. Optando pelo regime, os sujeitos passiv~s que ja vem exercendo a sua atividade devem 

apresentar a declarac;ao de alterac;Oes a que se refere 0 artigo 118.· do e iRe ate ao fim 

do 2.· mes do periodo de tributac;ao em que pretendam iniciar a sua aplicac;ao (mes de 

fevereiro para os sujeitos passiv~s que adotem um periodo de tributac;ao coincidente 

com 0 ano civil). Oestaca-se que, em 2014, 0 prazo de OPC;30 pelo regime foi 

prorrogado ate 31 de mar90 de 2014, atraves do Oespacho n.· S7/2014-XIX, de 28 

de fevereiro, de Sua Exa. 0 SEAF. 

Neste caso, 0 enquadramento faz-se, verificados os demais requisitos, em conformidade 

com 0 montante anual iliquido dos rendimentos e 0 total do balanc;o relativos ao periodo 

de tributac;ao imediatamente anterior. 

7. Os sujeitos passiv~s que iniciem a sua atividade ap6s 1 de janeiro de 2014, formalizam a 

opc;ao, se 0 pretenderem, na declarac;ao de inlcio de atividade. 

Nesta situac;ao, 0 enquadramento faz-se, verificados os demais requ isitos, em 

conformidade com 0 valor anualizado dos rendimentos estimado constante desta 

declarac;ao. 
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8. 0 regime simplificado cessa quando: 

i) 0 sujeito passiv~ renuncie a sua aplica~ao , devendo manifestar esta inten~ao na 

declara~ao de altera~oes a apresentar ate ao fim do 2.' mes desse periodo de 

tributa~ao . 

Neste caso, durante tres anos nao pode voltar a optar pela aplica~ao deste regime. 

ii) Deixe de se verificar algum dos requisitos referidos nas alineas a) a e) do n.' 1 do 

artigo 86. '_A; 

iii) 0 sujeito passiv~ nao cumpra as obriga~oes de emissao e comunica~ao das 

faturas previstas, respetivamente, no C6digo do IVA e no n.' 1 do artigo 3" do 

Decreto-Lei n" 198/2012 , de 24 de agosto. 

9. Os efeitos da cessa~ao ou da renuncia do regime reportam-se ao primeiro dia do 

periodo de tributa~ao em que deixem de se verificar os referidos requisitos. 

10. Vejamos, atraves de um exemplo, quais os efeitos da cessa~ao e a data da respetiva 

produ~ao . 

Exemplo 

No inicio de 2014, 0 sujeito passiv~ A reunia as condi~oes exigidas no n.' 1 do artigo 

86.'-A do C6digo do IRC para ficar abrangido pelo regime simplificado nesse periodo de 

tributa~ao . 

No dia 20 de fevereiro de 2014 formalizou a op~ao pela aplica~ao deste regime, na 

declara~ao de altera~oes . 

Porem, 0 montante iliquido dos rendimentos constante das demonstra~oes financeiras 

relativas a este periodo de tributa~ao foi de € 250.000,00, ultrapassando, assim, 0 limite 

previsto na allnea a) do n.' 1 do artigo 86.'-A. 

Portanto, no periodo de tributa~ao de 2014 nao pode ficar abrangido pelo regime 

simplificado, ficando automaticamente enquadrado no regime geral. 

Ora, como 0 sujeito passiv~ tinha optado pelo regime simplificado em fevereiro de 2014, 

nao efetuou 0 pagamento especial p~r conta em mar~o . E como, afinal, ficou enquadrado 

no regime geral, estaria em falta relativamente ao cumprimento dessa obriga~ao . 

Porem , 0 n.' 14 do artigo 106.' do C6digo do IRC vem permitir a este sujeito passiv~ que 

efetue 0 pagamento especial por conta relativo a 2014 ate ao fim de mar~o de 2015, nao 

sendo devidos quaisquer juros. 

Exemplo 
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Determinac<ao da materia coletavel 

11 . A materia coletavel obtem-se atraves da aplica~ao dos seguintes coeficientes: 

Rendimentos Coet. 

a) Vendas de mercadorias e produtos 0,04 

a) PrestaeDeS de servicos (hotelaria e similares, restaurantes e bebidas) 0,04 

b) Rendimentos das atividades profissionais (art" 151 .° do CIRS) 0,75 

c) Restantes rendimentos de prestaeDes de servieos 0,10 

c) Subsidios destinados a explora~ao 0,10 

d) Subsidios nao destinados a exploraeao 0,30 

e) Rendimentos (Know how) 0,95 

e) Qutros rendimentos de capitais 0,95 

e) Resultado positiv~ dos rendimentos prediais 0,95 

e) Saldo positivo das mais-valias e menos-valias 0,95 

e) Restantes incrementos patrimoniais 0,95 

f) Valor de aquisieao dos incrementos patrimoniais obtidos a titulo qratuito 1,00 

De notar que no periodo de tributac;:ao do inicio de atividade e no seguinte, os 

coeficientes assinalados no mapa com a) e c) sofrem uma redu~ao de 50% e 25%, 

respetivamente. 

12.Face ao disposto no artigo 86.0 -B do CIRC e da analise deste quadro ressaltam os 

seguintes aspetos: 

i) Quando estejam em causa transmiSSDes de direitos reais sobre bens im6veis e 0 

valor con stante do contrato seja inferior ao valor patrimonial tributario definitiv~ 

(VPT) do im6vel , e este 0 valor a considerar para efeitos de determina~ao da 

materia coletavel (conforme disposto no n.o 2 do artigo 64.°, com as necessarias 

adapta~Des , por remissao do n." 4 do artigo 86" -B) . 

Assim, para efeitos de calculo da materia coletavel , a diferen~a positiva entre 0 

VPT e 0 valor do contrato e, tambem, aplicado 0 coeficiente de 0,04 ou 0 

coeficiente de 0,95, indicados, respetivamente, nas alineas a) ou e) do n.o 1 do 

artigo 86.° - B, consoante se trate de inventarios ou de ativos fix~s tangiveis. 

De notar que, segundo 0 ponto 7.2 do Aviso n." 6726-N2011 , de 14 de mar~o , que 

homologou a Norma Contabilistica para Microentidades (NC-ME), as 

microentidades que adotem esta norma reconhecem, tambem, como ativos fixos 
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tangiveis , os ativos que no ambito do Sistema de Normalizayao Contabilistica 

(SNC) sao designados por propriedades de investimento (terrenos e edificios) . 

ii) No que se refere aos rendimentos de prestayoes de serviyos, que nao respeitem a 

atividades hoteleiras e similares, restaurayao e bebidas, 0 legislador do IRC preve 

dois coeficientes distintos. 

Assim, deve entender-se que 0 coeficiente de 0,75 e aplicavel, especificamente, 

aos rendimentos das atividades profissionais concretamente previstas na lista 

anexa ao C6digo do IRS, sendo 0 coeficiente de 0,10 aplicavel, genericamente, 

aos rendimentos das restantes prestac;:oes de servic;:os. 

iii) Relativamente ao valor dos subsidios nao destinados a explorac;:ao e aplicavel 0 

coeficiente de 0,30 para efeitos de determinayao da materia coletave!. 

De acordo com 0 n· 8 do artigo 86.°-8 os subsidios relacionados com ativos nao 

correntes, quando respeitem a ativos depreciaveis ou amortizaveis, sao 

considerados , depois da aplicac;:ao do coeficiente 0,30, pelo montante que 

proporcionalmente corresponder a quota minima de depreciac;:ao ou amortizac;:ao 

e, quando nao respeitem a ativos depreciaveis ou amortizaveis, nos termos 

estabelecidos no artigo 22.°. 

Exemplo 

A empresa adquiriu por € 20.000,00 uma maquina, estando sujeita a taxa maxima 

de depreciayao de 20% de acordo com 0 Decreto Regulamentar n.o 25/2009. 

Esta maquina foi comparticipada em 60% (€ 12.000,00) . 

A empresa esta enquadrada no regime simplificado. 

No que se refere ao subsidio, 0 apuramento da materia coletavel relativa aos 

period os de tributac;:ao em que a empresa estiver enquadrada no regime 

simplificado e 0 seguinte: 

• Aplicayao do coeficiente previsto na alinea d) do n.o 1 do artigo 86·-8: 

€ 12.000,00 x 0,30 = € 3.600,00 

• Montante que, proporcionalmente, corresponde a quota minima de 

depreciayao da maquina subsidiada: 

10% x € 3.600,00 = € 360,00 

A parcela do subsidio a considerar na materia coletavel e, pois, de € 360,00. 

iv) Se forem obtidos rendimentos prediais , 0 montante a considerar para efeitos de 

aplicayao do coeficiente de 0,95 e «0 resuftado positiv~ de rendimentos prediais» . 
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Para efeitos de apuramento do resultado positiv~ de rendimentos prediais, aos 

rendimentos prediais illquidos sera de deduzir 0 montante dos gastos diretamente 

relacionados com estes rendimentos, nomeadamente, os gastos incorridos com a 

conserva~ao e manuten~ao dos im6veis que os geraram, os premios dos seguros 

obrigat6rios, 0 imposto municipal sobre im6veis e as respetivas taxas municipais, 

nao podendo desta diferen~a resultar um valor negativo. 

v) No caso de transmissao onerosa de ativos nao correntes, releva 0 saldo positiv~ 

entre as mais e as menos-valias fiscais, sendo a este aplicavel 0 coeficiente de 

0,95 previsto na alinea e) do n.· 1 do artigo 86.· - B. 

No caso de ser apurado um saldo negativo entre as mais-valias e as menos-valias 

fiscais, ou seja, de estas serem superiores aquelas, esse saldo nao pode ser 

considerado para a determina~ao da materia coletavel. 

De notar que a NC-ME, nos pontos 7.2 e 4.6, considera como ativos nao correntes 

os ativos fix~s tangiveis (que incluem as propriedades de investimento e os ativos 

biol6gicos nao consumiveis) , os ativos intangiveis e os ativos financeiros cuja 

natureza seja de longo prazo. 

o apuramento da mais-valia ou da menos-valia fiscal e efetuado de acordo com os 

n.· s 6 e 7 do artigo 86.· - B, atraves da seguinte expressao: 

MVF/mvf = (VR - Enc) - (VA - PI - Ocv - Dep/Am) x Coef 

Em que: 

MVF/mvf - Mais-valia fiscall menos-valia fiscal 

VR - Valor de realiza~ao 

Enc - Encargos com a venda 

VA - Valor de aquisi~ao 

PI - Perdas p~r imparidade 

Ocv - Outras corre~6es de valor 

Dep/Am - As deprecia~6es/amortiza~6es fiscalmente aceites, enquanto 
enquadrado no regime geral e as quotas minimas de 
deprecia~6es/amortiza~6es , enquanto enquadrado no regime simplificado 

Coef - Coeficiente de desvaloriza~ao da moeda publicado em porta ria 

Exemplo 

Em 2012, uma empresa adquiriu , pelo va lor de € 50.000,00, uma maquina de uso 

especifico, que veio a ser vendida em 2016, pelo va lor de € 40.000,00. Nos 
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periodos de tributa~ao de 2012 a 2015 a empresa praticou deprecia~6es a taxa de 

20%, correspondente a taxa prevista na tabela anexa ao Decreto Regulamentar 

n.· 25/2009, de 14 de setembro. 

No periodo de tributa~ao de 2014 optou pelo regime simplificado, ai 

permanecendo nos anos seguintes. 

A mais-valia fiscal a considerar no apuramento da materia coletavel do IRC do 

periodo de tributa~ao de 2016 e a seguinte, de acordo com a expressao 

anteriormente indicada: 

MVF = € 40.000,00 - ( € 50.000,00 - € 30.000,00 (1) ) X 1,05 (2) 

MVF = € 40.000,00 - € 21 .000,00 = € 19.000,00 

(1) Em 2012 e 2013, enquanto enquadrada no regime geral, a deprecia~ao 

praticada e fiscalmente aceite foi de 20% x € 50.000,00 x 2 anos = € 20.000,00 

Em 2014 e 2015, enquanto enquadrada no regime simplificado, 0 valor a 

considerar para a determina~ao da mais-valia fiscal corresponde a quota minima 

desses dois anos, ou seja 10% x € 50.000,00 x 2 anos = € 10.000,00. 

(2) Supondo que 0 coeficiente de desvaloriza~ao da moeda e de 1,05. 

No pressuposto de que nao existem outras mais-valias ou menos-valias, no 

apuramento da materia coletavel aplica-se 0 coeficiente de 0,95 previsto na 

alinea e) do n.· 1 do artigo 86.· - B do C6digo do IRC a mais-valia apurada, ou 

seja, 0,95 x € 19.000,00 = € 18.050,00. 

vi) Para alem dos rendimentos e demais incrementos patrimoniais que sao 

reconhecidos em resultados, relevam ainda, para efeitos da determina~ao da 

materia coletavel , os incrementos patrimoniais obtidos a titulo gratuito que sao 

reconhecidos diretamente no capital pr6prio. 

o valor de aquisi~ao (fiscal) destes ativos e 0 valor de mercado, nao podendo ser 

inferior ao que resultar da aplica~ao das regras de determina~ao do valor tributavel 

previstas no C6digo do Imposto do Selo (cf. n.o 2 do artigo 21· do CIRC). 

13. Em cad a periodo de tributa~ao , a materia coletavel que resultar da aplica~ao dos 

coeficientes nao pode ser inferior a 60% do valor anual da retribui9aO mensal minima 

garantida (RMMG). Para 0 periodo de tributa9ao de 2014, 0 valor da RMMG e de 

€ 485,00, de acordo com 0 n.· 1 do artigo 1.· do Decreto-Lei n.· 143/2010 , de 31 de 

dezembro. 

Assim, 0 valor minima de materia coletavel e de € 4.074,00 (60% x € 485,00 x 14). 

No perlodo do inicio de atividade e no periodo seguinte, este limite e reduzido em 50% e 

25%, respetivamente. 
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14.Como da aplica9aO dos coeficientes aos varios rendimentos resulta 0 valor da materia 

coletavel, os prejuizos fiscais que ten ham side apurados em periodos de tributa9ao 

anteriores ao da aplica9ao do regime nao podem ser deduzidos. De facto, 0 legislador 

entendeu que, no ambito do regime simplificado, 0 valor da materia coletavel coincide 

com 0 valor do lucro tributavel. 

Nao obstante, no caso de cessa9ao do regime, 0 sujeito passiv~ pode, entao, deduzir os 

prejulzos fiscais que ainda estejam dentro do perlodo de reporte , nos term os e condi90es 

previstos no artigo 52.· do CIRC. 

15. No ambito do reg ime simplificado, nao e aplicavel 0 regime de reinvestimento previsto no 

artigo 48.· do CIRC. 

Quando, no ambito do regime geral, 0 sujeito passiv~ tenha beneficia do do disposto 

neste artigo e nao concretize 0 reinvestimento ate ao fim do 2.· perlodo de tributa9ao 

seguinte ao da realiza9ao, acresce a materia coletavel desse perlodo de tributa9ao a 

diferen9a ou a parte proporcional da diferen9a prevista no n.· 1 do artigo 48.· nao inclulda 

no lucro tributavel majorada em 15%. 0 facto de 0 sujeito passiv~ ter optado pelo regime 

simplificado nao 0 desobriga de reinvestir 0 valor de realiza9ao no prazo previsto no n.· 1 

do artigo 48.· do CIRC. 

Exemplo 

No perlodo de tributa9aO de 2012 uma empresa apurou uma mais-valia fiscal de 

€ 2.000,00 em resultado da venda de uma maquina por € 10.000,00. 

Nesse periodo de tributa9ao a empresa apenas tributou em 50% a mais-valia fiscal 

apurada, beneficiando do regime de reinvestimento do valor de realiza9ao previsto no 

artigo 48.· do CI RC. Isto porque manifestou na deciara9ao anual de informa9ao 

contabillstica e fiscal (IES) a inten9aO de reinvestir a totalidade do valor de realiza9ao. 

Ate ao fim do periodo de tributa9ao de 2014, a empresa apenas reinvestiu € 7.000,00 

(70% do valor de realiza9ao). 

Neste periodo de tributa9ao a empresa optou pelo regime simplificado. 

Em 2014 a empresa tem de acrescer a materia coletavel a importancia de € 345,00, 

apurada do seguinte modo: 

30% x € 1.000,00 + 15% x (30% x € 1.000,00) 

16.As taxas de IRC aplicaveis aos sujeitos passiv~s que optaram pelo regime simplificado 

de determina9ao da materia coletavel sao as taxas previstas no n.· 2 do artigo 87.· do 

C6digo do IRC. 
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A aplica9ao da taxa de 17% aos primeiros € 15.000,00 de materia coletavel esta sujeita 

as regras europeias aplicaveis em materia de auxilios de minimis. 

17. De acordo com 0 n.o 15 do artigo 88.0 do CIRC, nao sao aplicaveis aos sujeitos passiv~s 

enquadrados neste regime as taxas de tributa9ao aut6noma relativas a: 

• Despesas de representa9ao; 

• Ajudas de custo e desloca90es em viatura pr6pria do trabalhador; 

• Lucros distribuidos p~r entidades sujeitas a IRC a sujeitos passivos total ou 
parcialmente isentos; 

• Indemniza90es, b6nus e outras remunera90es variaveis a gestores, 
administradores ou gerentes. 

Assim, apenas sao tributados autonomamente: 

• Despesas nao documentadas; 

• Encargos relacionados com viaturas ligeiras de passageiros, motos ou 
motociclos, excluindo os veiculos movidos exclusivamente a energia eletrica; 

• As despesas correspondentes a import~ncias pagas ou devidas, a qualquer 

titulo, a pessoas singulares ou coletivas residentes fora do territ6rio portugues e 

ai submetidas a um regime fiscal claramente mais favoravel , salvo se 0 sujeito 

passiv~ provar que correspondem a opera90es efetivamente realizadas e nao 

tem um carater anormal ou um montante exagerado. 

Dado que os sujeitos passiv~s do regime simplificado nao apuram prejuizo fiscal , 0 

agravamento de dez pontos percentuais das taxas de tributa9ao aut6noma previsto no 

n.o 14 do artigo 88.0 nao se Ihes aplica. 

18.Face ao disposto no n.o 8 do artigo 90.0 do CIRC, os sujeitos passiv~s abrangidos pelo 

regime simplificado nao tem direito a beneficios fiscais que operem p~r dedu9ao a coleta. 

19.0s sujeitos passiv~s a que seja aplicado 0 regime simplificado de determina9ao da 

materia coletavel estao dispensados, nos termos da alinea d) do n.o 11 do artigo 106.0 do 

CIRC, de efetuar 0 pagamento especial p~r conta (PEC). 

Por outro lado, 0 n.o 8 do artigo 90.0 do CIRC indica que a coleta destes sujeitos 

passiv~s apenas sao de efetuar as dedu90es relativas a dupla tributa9ao juridica 

internacional e as reten90es na fonte nao suscetiveis de compensa9ao ou reembolso. 

Compreende-se que estes sujeitos passiv~s nao deduzam a coleta do IRC os PEC 

porque enquanto integrados neste regime estao dispensados de os efetuar. 

Nos casos em que ocorra a cessa9ao do regime simplificado p~r nao verifica9ao dos 

requisitos previstos nas alineas a) ou b) do n.o 1 do artigo 86.0 -A, 0 sujeito passiv~ deve 
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efetuar 0 pagamento especial p~r conta ate ao fim do 3° mes do periodo de tributa~ao 

seguinte. 

20. Os sujeitos passiv~s que optem pelo regime simplificado nao estao sujeitos ao 

cumprimento da obriga~ao de pagamento da derrama municipal, prevista no n.· 1 do 

artigo 18.· da Lei n.· 73/201 3, de 3 de setembro, uma vez que esta incide sobre 0 lucro 

tributavel sujeito e nao isento de IRe e os sujeitos passiv~s abrangidos p~r este regime 

n1lo procedem ao apuramento do lucro tributavel mas sim da materia coletavel. 

Autoridade Tributaria e Aduaneira, 28 de mar~o de 2014 

o Diretor Geral 

Oerrama 

municipal 
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