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TAX & BUSINESS 

A presente Informação destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a informação 
nela contida é prestada de forma geral e abstracta. Não deve servir de base para qualquer 
tomada de decisão sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso concreto. O 
conteúdo desta Informação não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a 
expressa autorização do editor. Caso deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este 
assunto contacte contacto@rffadvogados.pt. 

*** 

Esta Informação é enviada nos termos dos artigos 22.º e 23.º do Decreto-Lei n.º 7/2004, de 
7 de Janeiro, relativa ao envio de correio electrónico não solicitado. Caso pretenda ser 
removido da nossa base de dados e evitar futuras comunicações semelhantes, por favor 

envie um email com “Remover” para o endereço email newsletter@rffadvogados.com. 
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A  T R I B U T A Ç Ã O  D O S  G R U P O S  D E  
S O C I E D A D E S  ( E S C L A R E C I M E N T O S  D A  
A U T O R I D A D E  T R I B U T Á R I A )  

Best Lawyers - "Tax Lawyer of the Year" 2014 
Legal 500 – Band 1 Tax “Portuguese Law Firm” 2013 
International Tax Review –"Best European Newcomer" (shortlisted) 2013 
Chambers & Partners – Band 1 “RFF Leading Individual “ 2013 
Who´s Who Legal – “RFF Corporate Tax Adviser of the Year” 2013 

IBFD – Tax Correspondents Portugal, Angola and Mozambique 

 
 

 

I.I.I.I. OOOO    RRRREGIME EGIME EGIME EGIME LLLLEGALEGALEGALEGAL    
    

O Regime Especial de Tributação dos 
Grupos de Sociedades (doravante 
denominado por “RETGS”) é aplicável aos 
grupos de sociedades constituídos com 
base na relação de participação e nos 
requisitos legalmente fixados no Código 
do Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Colectivas (“IRC”). 

A opção pela aplicação do RETGS deve 
ser comunicada à Autoridade tributária, 
através do envio, pela sociedade 
dominante, da competente declaração, 
até ao fim do terceiro mês do período de 
tributação em que se pretende iniciar a 
aplicação do regime. 

A Lei n.º 2/2014, de 16 de Janeiro 
(comummente designada por “Reforma 
do IRC”) e a Lei n.º 82-C/2014, de 31 de 
Dezembro, vieram introduzir algumas 
alterações relevantes a este regime, as 
quais suscitaram várias dúvidas 
interpretativas.  
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Foi, entretanto, publicada a Circular n.º 
5/2015, de 31 de Março, no intuito de 
esclarecer algumas das questões subjacentes 
ao regime em apreço.  

II. OOOOS S S S ESCLARECIMENTOSESCLARECIMENTOSESCLARECIMENTOSESCLARECIMENTOS    DA DA DA DA AAAADMINISTRAÇÃO DMINISTRAÇÃO DMINISTRAÇÃO DMINISTRAÇÃO 

TTTTRIBUTÁRIARIBUTÁRIARIBUTÁRIARIBUTÁRIA 

    
Entre os esclarecimentos da Autoridade 
tributária, salientamos os seguintes: 

A)A)A)A) O aO aO aO alargamenlargamenlargamenlargamento da delimitação do to da delimitação do to da delimitação do to da delimitação do 
perímetroperímetroperímetroperímetro    dos grupos elegíveis para dos grupos elegíveis para dos grupos elegíveis para dos grupos elegíveis para 
aplicação do RETGS aplicação do RETGS aplicação do RETGS aplicação do RETGS  

A delimitação do perímetro dos grupos 
elegíveis para a aplicação do RETGS sofreu um 
alargamento no seguimento do recente 
entendimento da jurisprudência do Tribunal da 
Justiça da União Europeia. 

A opção pelo RETGS passa a poder ser 
exercida por uma sociedade dominante que 
não tenha sede ou direcção efectiva em 
Portugal relativamente às suas subsidiárias 
com sede ou direcção efectiva neste país, 
desde que, entre outros requisitos, a mesma 
seja residente noutro Estado-membro da 
União Europeia (“UE”), ou no Espaço 
Económico Europeu (“EEE”), e esteja 
vinculada a cooperação administrativa no 

domínio da fiscalidade equivalente à 
estabelecida na União Europeia. 

A sociedade dominante, porém, não pode 
ser considerada dominada de nenhuma 
outra sociedade quando esta última seja 
residente em Portugal – o que deverá ser 
aferido nos termos previstos no Código do 
IRC -, não sendo exigido que esta 
sociedade dominante residente não seja 
considerada dominada por nenhuma outra 
sociedade também residente noutro 
Estado-membro da UE ou do EEE 

A opção pela aplicação do RETGS será 
ainda possível relativamente a um grupo 
de sociedades no qual a sociedade 
dominante seja residente noutro Estado-
membro da UE, ou do EEE, e 
simultaneamente, seja considerada 
dominada de uma outra sociedade não 
residente em Portugal, ainda que esta 
última sociedade seja considerada 
dominante de outras sociedades 
residentes em Portugal. 

B)B)B)B) A opção pela A opção pela A opção pela A opção pela ccccontinuidade do ontinuidade do ontinuidade do ontinuidade do 
RETGS quando uma sociedade RETGS quando uma sociedade RETGS quando uma sociedade RETGS quando uma sociedade 
dominante passa a dominadadominante passa a dominadadominante passa a dominadadominante passa a dominada    

Para efeitos de substituição da sociedade 
dominante, quando a mesma passou a ser 
considerada dominada de outra 
sociedade, cabe à nova sociedade 
dominante a manutenção da aplicação do 
RETGS através da opção pela sua 
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continuidade e de comunicação à 
Autoridade tributária. 

A Autoridade tributária veio esclarecer 
que o efeito desta comunicação é o de 
evitar que ocorra a cessação da aplicação 
do regime ao grupo cuja sociedade 
dominante passou a ser considerada 
dominada de outra, desde que se 
mostrem preenchidos os requisitos de 
aplicação do regime.  

C)C)C)C) As rAs rAs rAs regras de apuramento e egras de apuramento e egras de apuramento e egras de apuramento e 
dedução dos gdedução dos gdedução dos gdedução dos gastos de astos de astos de astos de 
financiamento lfinanciamento lfinanciamento lfinanciamento líquidosíquidosíquidosíquidos 

O lucro tributável do grupo de sociedades, 
no âmbito do REGTGS, pode ser calculado 
pela sociedade dominante, através da 
soma algébrica dos lucros tributáveis e 
dos prejuízos fiscais apurados nas 
declarações periódicas individuais de cada 
uma das sociedades pertencentes ao 
grupo. Contudo, o presente regime prevê, 
ainda, que o resultado poderá ser ajustado 
através da opção pelo regime de limitação 
da dedutibilidade de gastos de 
financiamento aos gastos de 
financiamento líquidos do grupo. 

Em termos práticos, este limite 
corresponde ao valor legalmente fixado, 
calculado com base na soma algébrica dos 
resultados antes de qualquer tipo de 

depreciações, amortizações, gastos de 
financiamento líquidos e impostos 
apurados pelas sociedades que o 
compõem.  

D)D)D)D) As rAs rAs rAs regras de transmissibilidade dos egras de transmissibilidade dos egras de transmissibilidade dos egras de transmissibilidade dos 
prejuízos fiscais reportáveisprejuízos fiscais reportáveisprejuízos fiscais reportáveisprejuízos fiscais reportáveis    

O regime dos prejuízos fiscais no âmbito 
do RETGS será aplicável de forma 
diferente consoante estejam em causa 
períodos de tributação anteriores ao início 
do regime ou se esteja perante um período 
de tributação existente durante a sua 
aplicação.  

No primeiro caso, os prejuízos só podem 
ser deduzidos ao lucro tributável do grupo 
até ao limite do lucro tributável das 
sociedades a que respeitam. No que 
respeita ao segundo caso, os prejuízos 
fiscais do grupo só podem ser deduzidos 
aos lucros tributáveis do grupo. 

A Autoridade tributária aproveitou para 
esclarecer, concretamente, o 
funcionamento do regime dos prejuízos 
fiscais em determinadas situações. 

Assim, será aplicável o regime dos 
prejuízos fiscais na situação já referida no 
subtítulo B) – designadamente quando 
ocorra a alteração de sociedade 
dominante de um grupo, ao qual venha a 
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ser aplicável o RETGS. Nesta situação, a 
Autoridade tributária afirma que esta nova 
sociedade poderá - como já referido - 
optar pela continuidade do regime e 
acrescenta que, neste caso, o direito à 
dedução dos prejuízos fiscais anteriores 
ao regime podem ser deduzidos ao lucro 
tributável do grupo, desde que obtida 
autorização do membro do Governo 
responsável pela área das finanças, a qual 
dependerá do reconhecimento do 
interesse económico da operação. 

Por seu turno, sempre que um grupo 
sujeito ao RETGS seja integrado noutro 
grupo sujeito a este mesmo regime e em 
que se opte pela continuidade do mesmo, 
poderá ser deduzida a quota-parte dos 
prejuízos fiscais pertencentes ao grupo 
integrado, alocados às sociedades que 
dele fazem parte, até ao limite do lucro 
tributável apurado em cada período de 
tributação por essas sociedades. 

III. Considerações FinaisConsiderações FinaisConsiderações FinaisConsiderações Finais 

A divulgação, através da Circular em 
apreço, do entendimento preconizado 
pela Autoridade Tributária quanto ao 
regime decorrente das principais 
características do REGTS, no seguimento 
da Reforma Fiscal do IRC de 2014, permite 
dissipar algumas dúvidas interpretativas, 

decorrentes das alterações legislativas ao 
RETGS.  
 
Tal contribui, certamente, para que os 
Grupos de Sociedades tenham mais 
segurança jurídica e exista maior 
previsibilidade das implicações fiscais 
subjacentes à opção pelo RETGS.  
 
Lisboa, 25 de Junho, de 2015 
 
Rogério M. Fernandes Ferreira 
Marta Machado de Almeida 
Rita Arcanjo Medalho 
Filipa Belchior Coimbra 
 
 
 


